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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Plano 100 flexibiliza pagamentos
In Vida Económica - 31-12-2015

Portugal Sou Eu reforça divulgação no sector do comércio
O Portugal Sou Eu alargou o programa ao sector do comércio, no início deste ano, e apresentou as
condições do estatuto do Estabelecimento Aderente..
In Agricultura e Mar Actual Online - 29-07-2015

"Portugal Sou Eu": Programa de Norte a Sul do País promove a competitividade das
empresas nacionais
No início deste ano, o "Portugal Sou Eu" alargou o programa ao setor do Comércio e apresentou as
condições do Estatuto do "Estabelecimento Aderente"..
In Zona Aberta Online - 29-07-2015

51 "Estabelecimentos Aderentes" juntam-se aos mais de 3 mil pontos de venda de produtos
com o selo do programa
"Portugal Sou Eu" reforça divulgação no setor do Comércio com a figura dos "Estabelecimentos
Aderentes" No início deste ano, o "Portugal Sou Eu" alargou o programa ao setor do Comércio e
apresentou as condições do Estatuto do "Estabelecimento Aderente".
In Terra Nostra Online - 28-07-2015

"Portugal Sou Eu" regressa a Coimbra para sensibilizar público da cinematografia nacional
O "Portugal Sou Eu" associou-se, pelo segundo ano consecutivo, à XXI edição do festival de cinema,
Caminhos do Cinema Português, que se realiza em Coimbra, entre os dias 27 de novembro e 5 de
dezembro.
In Notícias de Viseu Online - 27-11-2015

"Portugal Sou Eu" regressa a Coimbra para sensibilizar público da cinematografia nacional
"Portugal Sou Eu" associou-se, pelo segundo ano consecutivo, à XXI edição do festival de cinema,
Caminhos do Cinema Português, que se realiza em Coimbra, entre os dias 27 de novembro e 5 de
dezembro O "Portugal Sou Eu" vai juntar-se ao cinema português e contactar com o público cinéfilo
com o objetivo de reforçar a visibilidade do programa, despertando para a sua importância no
crescimento da economia nacional e estimulando para a procura de produtos e serviços "Portugal
Sou Eu".
In Ver Portugal Online - 27-11-2015

200 mil euros para apoiar o Comércio de Santo Tirso
In Jornal de Santo Thyrso - 25-09-2015

“A economia portuguesa precisa de investimento diferenciador” - Entrevista a Miguel Cruz
In Vida Económica - Info.Bruxelas - 25-09-2015

200 mil euros para modernizar 10 lojas do Centro urbano
In Jornal do Ave - 23-09-2015

"Portugal Sou Eu" promove a produção nacional na cidade Invicta
Durante os meses de Verão, o "Portugal Sou Eu" estará na cidade do Porto para divulgar a produção
nacional e sensibilizar para a importância do tema no crescimento da economia portuguesa..
In RH Turismo Online - 23-07-2015

Vinhos com acesso directo ao selo Portugal Sou Eu
O Portugal Sou Eu e o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) assinaram um protocolo que estabelece as
regras de adesão, com acesso directo, dos produtos do sector vitivinícola, qualificados com a marca
"Vinhos de Portugal/Wines of Portugal", ao Selo Portugal Sou Eu.
In Agricultura e Mar Actual Online - 22-09-2015

Exportações de Sintra concentradas na indústria alimentar e tabaco
In Negócios - 22-09-2015

"Portugal Sou Eu" promove a produção nacional na cidade Invicta

Durante os meses de Verão, o "Portugal Sou Eu" estará na cidade do Porto para divulgar a produção
nacional e sensibilizar para a importância do tema no crescimento da economia portuguesa..
In Gazeta Rural Online - 22-07-2015

O Eclipse Banco de Fomento
Estava para ser um banco..
In Visão - 16-07-2015

Cidade das Tradições - "Portugal Sou Eu" anima evento com demonstrações de artesanato ao
vivo - Odivelas Noticias
A convite da Fundação Inatel o "Portugal Sou Eu" marca presença, pelo segundo ano consecutivo,
na "Cidade das Tradições", um evento de promoção da cultura nacional, animado pelo Embaixador
do programa Júlio Isidro, que decorre entre 18 e 20 de setembro, no estádio 1º de Maio, em Lisboa.
In Odivelas Notícias Online - 15-09-2015

Conhecer a vida selvagem de Portugal
In Diário de Notícias - 11-12-2015

Referencial financeiro para micro e PME do turismo
As micro, pequenas e médias empresas que operam no setor do turismo contam com um
Referencial de Formação Financeira..
In Vida Económica - 11-12-2015

"Irmãos": o filme de Pedro Magano distinguido com "Grande Prémio Portugal Sou Eu"
O "Grande Prémio Portugal Sou Eu" foi entregue ao filme "Irmãos", de Pedro Magano, durante a
cerimónia de encerramento da XXI edição do Festival Caminhos do Cinema Português, que decorreu
na passada sexta-feira, no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra O "Grande Prémio Portugal
Sou Eu", atribuído na categoria "Seleção Caminhos" - a principal categoria em competição no
festival e onde estão as principais obras produzidas em Portugal - é uma distinção especial e que
premeia o que de melhor se produz no cinema nacional.
In Ver Portugal Online - 09-12-2015

Investimento de 43 Milhões da Lusofinsa inaugurado em Nelas
Durante esta manhã, dia 7 de julho, o Vice Primeiro Ministro, Paulo Portas, esteve na "Lusofinsa",
acompanhado pelo Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro
Pereira Gonçalves, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Nelas, José Borges da Silva, entre
outras personalidades, para acompanhado pelos mais altos representantes do grupo espanhol
Finsa, fazer uma visita às instalações da empresa sitas na Zona Industrial de Nelas onde está em
fase de conclusão o investimento em uma linha de produção de um novo produto denominado
"superpan", um projeto de interesse nacional no valor de 43 milhões euros e que promoverá a
criação de mais de 60 postos de trabalho.
In Aicep Portugal Global Online - 09-07-2015

Investimento de 43 Milhões da Lusofinsa inaugurado em Nelas
Durante esta manhã, dia 7 de julho, o Vice Primeiro Ministro, Paulo Portas, esteve na "Lusofinsa",
acompanhado pelo Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro
Pereira Gonçalves, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Nelas, José Borges da Silva, entre
outras personalidades.
In Aicep Portugal Global Online - 09-07-2015

Mupis interactivos para promover o centro urbano
TECNOLOGIA Foram ontem apresentados e entraram em funcionamento, dois mupis interactivos
instalados no Jardim Municipal e junto à Torre do Relógio, iniciativa da ACIFF, (Associação Comercial
e Industrial da Figueira) e 14 empresas que aderiram, no âmbito do projecto conjunto “Comércio
(IN) Figueira”, de apoio à modernização do comércio, financiado pelo IAPMEI e Ministério da
Economia.
In Diário de Coimbra - 08-08-2015

Ministro deixa caderno de encargos
Próximo Governo terá de resolver problemas criados pela extinção da Empordef, a holding da
defesaLuísa Meireles A promessa tem mais de um ano, mas só agora o ministro Aguiar Branco a
cumpriu: a 9 de julho saiu finalmente a resolução do Conselho de Ministros que determina a

extinção da Empordef, a holding das indústrias de defesa.
In Expresso - 08-08-2015

Investimento de 43 Milhões da Lusofinsa inaugurado em Nelas
NELAS - Durante esta manhã, dia 7 de julho, o Vice Primeiro Ministro, Paulo Portas, esteve na
"Lusofinsa", acompanhado pelo Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade,
Pedro Pereira Gonçalves, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Nelas, José Borges da Silva,
entre outras personalidades, para acompanhado pelos mais altos representantes do grupo
espanhol Finsa, fazer uma visita às instalações da empresa sitas na Zona Industrial de Nelas onde
está em fase de conclusão o investimento em uma linha de produção de um novo produto
denominado "superpan", um projeto de interesse nacional no valor de 43 milhões euros e que
promoverá a criação de mais de 60 postos de trabalho.
In Local.pt Online - 08-07-2015

Nelas: Paulo Portas inaugurou investimento de 43 milhões da Lusofinsa
8 Julho, 2015 |Autor: ViseuMais O Vice Primeiro Ministro, Paulo Portas, esteve na "Lusofinsa",
acompanhado pelo Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro
Pereira Gonçalves, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Nelas, José Borges da Silva, entre
outras personalidades, para acompanhado pelos mais altos representantes do grupo espanhol
Finsa, fazer uma visita às instalações da empresa sitas na Zona Industrial de Nelas onde está em
fase de conclusão o investimento em uma linha de produção de um novo produto denominado
"superpan", um projecto de interesse nacional no valor de 43 milhões euros e que promoverá a
criação de mais de 60 postos de trabalho.
In ViseuMais.com Online - 08-07-2015

Governo quer maior recurso das empresas ao Mediador do Crédito
06 Novembro 2015, 13:57 por Raquel Godinho | As empresas representam uma parte muito pouco
significativa dos processos que chegam ao Mediador do Crédito..
In Negócios Online - 06-11-2015

Mupis interativos na Figueira da Foz
Mupis interativos na Figueira da Foz111 A Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz
(ACIFF) e 14 empresas aderentes (Paulucha, Diamante Azul, Centro Dietético Salutaris, Nifty
Figueira, Liberdade 34, Plano B, Farmácia Central, Figueira Radical, Kouros, Primoptica, Centro
Óptico Sotto Mayor, Casa Óptica, Soni Beauty de Sónia Gabriela Coelho, Taverna Ti João – Tempero
à Maneira, Lda), com estabelecimentos abertos nas principais artérias da baixa da cidade, têm
vindo a desenvolver o projeto “Comércio (IN) Figueira”, ação de apoio à modernização do comércio
– Comercio Investe, financiado pelo IAPMEI e Ministério da Economia.
In Diário As Beiras - 06-08-2015

Mais informação com dois painéis interactivos
Detalhes Categoria: Empresas&Negócios Publicado em 05-08-2015 Escrito por CP Informações úteis
sobre a Figueira da Foz e pontos de interesse estarão disponíveis, a partir de sexta-feira (dia 07), em
dois painéis (mupis) interactivos instalados junto à Torre do Relógio e ao Jardim Municipal.
In Campeão das Províncias Online - 05-08-2015

Help for You
A geografia de Leiria é marcada pelas praias extensas e serras de paisagens espetaculares, com
destaque para o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, onde predomina o calcário, e para
o Pinhal de Leiria, uma das maiores áreas naturais da região Centro.
In Emigrante - Mundo Português (O) - 04-09-2015

Três produtos com o Selo "Portugal Sou Eu" são finalistas na categoria "Produto Inovação"
Três produtos com o Selo "Portugal Sou Eu", Arroz Integral Pato Real Minuto, da Ernesto Morgado,
Grow Bag - verduras em agar-agar, Life in a Bag, da Semente Vertical, e OhMegas - Merendas
Enriquecidas em Omega 3, da Bebé Gourmet, em parceria com o Instituto Superior de Ciências da
Saúde Egas Moniz, são finalistas, na categoria "Produto Inovação", na 6ª edição do Food & Nutrition
Awards.
In Terra Nostra Online - 04-09-2015

O que andam a fazer os fiscais da despesa do Estado

Empresas que abusam de estágios profissionais, salários sem descontos para o Fisco e Segurança
Social, uso de carros públicos para fins privados, são algumas irregularidades detetadas pelas
inspeções..
In Observador Online - 01-12-2015

200 mil euros para modernizar estabelecimentos abertos ao público
In Notícias de Santo Tirso - 01-10-2015

O Continente tem uma nova missão
A responsabilidade social do Continente tem nome próprioA Missão Sorriso deu lugar à Missão
Continente, a nova marca umbrella de responsabilidade social da insígnia homónima que
compreende todas as ações estratégicas de sustentabilidade e desenvolvimento.
In Store Magazine - 01-10-2015

200 mil euros
In Ecos de Negrelos - 01-08-2015

2º Congresso das Empresas e das Atividades Económicas
2º Congresso das Empresas e das Atividades Económicas1º PAINEL: REINDUSTRIALIZAÇÃO E A
NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL PARA O SÉCULO XXI - O CASO PORTUGUÊSConclusõesO Ocidente
começa de novo a pensar na Indústria, pois há uma ligação entre produção industrial,
desenvolvimento tecnológico, inovação e emprego qualificado.
In Indústria - 01-07-2015

MINISTRO DA ECONOMIA
Especial Tech Days - Aveiro dedica dois dias à tecnologia e à inovação
Especial Tech DaysAdérito EstevesArranca hoje, em Aveiro, o primeiro de muitos Fóruns Nacionais
de Tecnologia e Inovação, denominado Tech DaysAveiro..
In Diário de Aveiro - 17-09-2015

Agenda
INEActividade Turística..
In Negócios - 15-07-2015

IAPMEI foi fundamental para as empresas nos últimos 40 anos
Mensagem O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, na cerimónia que marcou o 40°
aniversário da instituição, revelou apoio explícito do novo elenco..
In Diário Económico - 11-12-2015

IAPMEI foi fundamental para as empresas nos últimos 40 anos
O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, na cerimónia que marcou o 40º aniversário da
instituição, revelou apoio explícito do novo elenco "O IAPMEI vai continuar a apoiar a mudança das
empresas portuguesas" no sentido do desenvolvimento da economia portuguesa, disse Manuel
Caldeira Cabral, o novo ministro da Economia, associando-se à cerimónia de comemoração dos 40
anos do IAPMEI.
In Económico Online - 11-12-2015

“Não há atrasos significativos no arranque do Portugal 2020” - Entrevista a Miguel Cruz
ENTREVISTA MIGUEL CRUZ Presidente do IAPMEI“Não há atrasos significativos no arranque do
Portugal 2020”Investimento Ritmo de pagamentos às empresas está naturalmente em aceleração..
In Diário Económico - 09-12-2015

Bruxelas receia que banco de fomento seja apenas "mais lugar para os amigos"
06 Outubro 2015, 09:06 por Jornal de Negócios | A criação do banco de fomento é considerada por
Bruxelas como "desnecessária"..
In Negócios Online - 06-10-2015

Bruxelas receia que banco de fomento seja apenas "mais lugar para os amigos"
09:06 ..
In Sábado Online - 06-10-2015

Vanguru. Paulo Mendes cria a resposta para o transporte de pessoas com mobilidade
reduzida!

Novembro..
In Bigger Magazine - 01-11-2015

SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA
Entre a esperança e o desânimo... bem-vindo 2016!
Personalidade do ano Pela negativa, destaco o Presidente Cavaco Silva, pela falta de presença
política ao longo de 2015, em todas as situações em que o povo necessitou da sua acção e este não
só não a teve, como foi complacente e conivente com as políticas ruinosas efectuadas pelo Governo
de Passos e Portas.
In Jornal de Leiria - 31-12-2015

SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO
Quem são os novos secretários de Estado?
Por PÚBLICO 25/11/2015 - 14:06 (actualizado às 18:35 de 26/11/2015) Para 17 ministérios, foram
nomeados 41 secretários de Estado..
In Público Online - 25-11-2015

Socialistas levaram situação de Albufeira ao Governo
14-12-2015 Os deputados algarvios do Partido Socialista sensibilizaram o Governo para a situação
socioeconómica de Albufeira, decorrente da intempérie de 1 de novembro, no âmbito das
iniciativas desenvolvidas após as várias visitas e reuniões com entidades locais.
In Algarve Primeiro Online - 14-12-2015

PS Algarve | Socialistas levaram situação de Albufeira ao Governo
Os deputados algarvios do Partido Socialista sensibilizaram o Governo para a situação
socioeconómica de Albufeira, decorrente da intempérie de 1 de novembro, no âmbito das
iniciativas desenvolvidas após as várias visitas e reuniões com entidades locais.
In Voz do Algarve Online (A) - 14-12-2015

CONSUMO-CONSUMIDOR
Euribor tem permitido uma poupança “invisível” às famílias
Com o aumento do consumo, a poupança dos portugueses caiu para mínimos históricos, mas a
poupança indirecta, especialmente a que decorre das taxas Euribor, tem vindo a subir..
In Público - 31-10-2015

Empreendedorismo
Não sabemos se as crianças que fazem muitos legos se tornam empreendedoras de sucesso, mas é
provável que um estudo venha a provar esse facto..
In i - 29-08-2015

Como internacionalizar
GUIA DAS PME: COMO INTERNACIONALIZARPasso aEscolher o destino certo, tendo em conta as
questões racionais mas também irracionais..
In Diário Económico - Guia das PME - 24-11-2015

Diário da crise - Mais carros a crédito
In Correio da Manhã - 18-08-2015

Quer criar o seu próprio negócio? Saiba aqui como
Procurar financiamento no microcrédito ou no capital de risco pode ser visto como solução
alternativa ao crédito bancárioSÓNIA PERES PINTOCriar o seu próprio negócio poderá ser a solução
para responder à tarar de desemprego — os últimos dados do Eurostat revelam que a taxa de
desemprego em Junho se manteve inalterada face a Maio, nos 12,4%- e para a criação do seu posto
de trabalho.
In i - 17-08-2015

Lojas das Caldas vão renovar-se com apoio do Comércio Investe
Lojas das Caldas vão renovar-se com apoio do Comércio Investe São 15 os estabelecimentos
comerciais caldenses que aderiram ao programa Comércio Investe, promovido pelo Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), vai atribuir 278 mil euros ao

comércio caldense, dos quais 90 mil euros vão ser aplicados em promoção e 187 mil euros na
modernização de 15 lojas.
In Gazeta das Caldas - 13-11-2015

Burocracia penaliza setor da cerâmica
A carga burocrática com que as empresas se deparam no cumprimento dos requisitos legais nas
áreas do ambiente, energia e proteção do consumidor agrava os custos do setor..
In Vida Económica - 11-12-2015

Continente. Atua na redução e redistribuição do desperdício alimentar - entrevista a Nádia
Reis
In Correio da Manhã - Solidariedade Social - 10-12-2015

Arroz Integral Pato Real Minuto é um dos vencedores "Food & Nutrition Awards"
O Arroz Integral Pato Real Minuto, da empresa figueirense Ernesto Morgado, sedeada em Barra —
Alqueidão, foi um dos vencedores da 6..
In Voz da Figueira (A) - 07-10-2015

"Quando começa a haver procura, também a oferta se organiza" - Entrevista a Piedade
Roberto
A biomassa tem um papel importante no mix energético nacional..
In Edifícios & Energia - 01-09-2015

Ambiente está na agenda do consumidor.
Os portugueses sentem-se mais inseguros atualmente em relação à alimentação e estão mais
sensíveis à ideia de que os alimentos que ingerem afetam a sua saúde..
In Hipersuper - 01-09-2015

ECONOMIA
Goanvi é PME Líder
- Publicado a 28 de Agosto de 2015 ..
In Gazeta das Caldas Online - 31-08-2015

"Arquitetura em Movimento" - Notícias - Portal de notícias do Porto. Ponto.
Decorreu no Porto Innovation Hub - Casas em Movimento, instalada junto ao Edifício Transparente,
uma sessão de conversas organizada pela Ordem dos Arquitetos, intitulada Arquitetura em
Movimento ..
In Câmara Municipal do Porto Online - Porto.pt Online - 31-07-2015

IAPMEI reforça apoios ao comércio de proximidade com 40 milhões
In Vida Económica - 31-07-2015

IAPMEI reforça apoios ao comércio de proximidade com 40 milhões | VidaEconomica
O IAPMEI acaba de reforçar os apoios a estratégias de modernização do setor do comércio
tradicional com um novo pacote de financiamento no valor de 40 milhões de euros..
In Vida Económica Online - 31-07-2015

IAPMEI reforÃ§a apoios ao comÃ©rcio de proximidade com 40 milhÃµes | VidaEconomica
O IAPMEI acaba de reforçar os apoios a estratégias de modernização do setor do comércio
tradicional com um novo pacote de financiamento no valor de 40 milhões de euros..
In Vida Económica Online - 31-07-2015

Banca preparada para responder às PME
Quando falamos em internacionalizar, a banca revela-se um parceiro de peso, sempre com uma
resposta para dar..
In OJE - 30-10-2015

IAPMEI apoia comércio tradicional
O IAPMEI apostou no comércio tradicional com apoios dados a um conjunto de empresas..
In ETV - Grande Jornal - 30-07-2015

Formação financeira terá sucesso quando se "falar de risco nas escolas"
Depois da formação de professores na área da educação financeira, os supervisores desenvolveram

um manual para ser disponibilizado nas escolas..
In Negócios - 29-10-2015

Bebé Vida conquista a 6ª distinção consecutiva como PME Líder
A Bebé Vida, banco de tecidos e células 100% português, acaba de ser eleita PME Líder 2015 pelo 6º
ano consecutivo..
In Local.pt Online - 29-07-2015

51 lojas aderem ao programa
51 lojas aderem ao programaComércio..
In Metro Portugal - 29-07-2015

Bebé Vida é PME líder pela 6.ª vez
A Bebé Vida, banco de tecidos e células 100% português, foi eleita PME Líder 2015 pelo 6..
In RH Online.pt - 29-07-2015

Empresa de vinhos sediada em Alcobaça volta a ser destacada como PME Líder
GOANVI faturou 20 milhões de euros em 2014 GOANVI é a única Empresa Gazela dos concelhos de
Alcobaça e Nazaré A GOANVI, Unidade de Engarrafamento da Parras Vinhos, acaba de ser
distinguida como PME Líder, selo de reputação de empresas criado pelo IAPMEI, por ter cumprido
todos os requisitos inerentes a esta certificação: ser uma pequena ou média empresa, sem dívidas
às finanças e à segurança social e com resultados líquidos positivos - mas, principalmente, por ter
apresentado junto do banco protocolado bons ratings.
In Tinta Fresca Online - 29-07-2015

Fundos encravados no IAPMEI
PORTUGAL 2020Fundos encravados no IAPMEIPlataforma informática do Portugal 2020 não deixa
apresentar faturasSão mais de mil as empresas que ainda não podem reclamar os novos fundos
europeus do Portugal 2020 apesar de o financiamento comunitário ao seu projeto de investimento
já estar aprovado e contratualizado há vários meses.
In Expresso - Economia - 28-11-2015

Portugal é o país da Europa que mais aposta nas PME
Expresso, 28 de novembro de 2015ECONOMIA24 UM PROJETO PARA ONDE VÃO OS FUNDOS
EUR25,6 mil milhões são os fundos europeus de que Portugal dispõe de 2014 a 2020 EUR10 mil
milhões vão fortalecer as estratégias empresariais EUR3,8 mil milhões são para investimentos em
inovação e empreendedorismo, qualificação e internacionalização, investigação e desenvolvimento
tecnológico EUR649 milhões de incentivos foram aprovados às empresas até fim de outubro de
2015 INTELIGÊNCIA COLETIVA Joana Nunes Mateus Um em cada EUR5.
In Expresso - Economia - 28-11-2015

Portugal é o país da Europa que mais aposta nas PME
Um quinto dos fundos do Portugal 2020 vai diretamente para as micro, pequenas e médias
empresas..
In Expresso Online - 28-11-2015

Supervisores e IAPMEI vão dar formação financeira a empresários
28 Outubro 2015, 12:17 por Raquel Godinho | O novo projecto do Plano Nacional de Formação
Financeira diz respeito à formação dos empresários..
In Negócios Online - 28-10-2015

My Choice Algarve é PME líder 2015
A My Choice Algarve, Lda..
In Turisver Online - 28-08-2015

OASRN esclarece as novas oportunidades do Portugal 2020
A Ordem dos Arquitectos da Secção Regional Norte deu a conhecer o novo quadro comunitário do
Portugal 2020 para a arquitectura, após a aprovação do Conselho de Ministros dos instrumentos
financeiros para as áreas de Reabilitação e Regeneração Urbana e Eficiência Energética.
In Construir.pt Online - 28-07-2015

Apoio de 40 milhões
In Correio da Manhã - 28-07-2015

Conselho Empresarial do Centro satisfeito com Passaporte Emprego 3i
In Diário de Aveiro - Economia - 28-07-2015

IAPMEI reforça apoios ao comércio tradicional
In Diário de Notícias da Madeira - 28-07-2015

IAPMEI reforça apoios ao comércio tradicional
IAPMEI reforça apoios ao comércio tradicional Comércio tradicional ou de proximidade vai ter um
pacote de 40 milhões Terça, 28 de Julho de 2015..
In Diário de Notícias da Madeira Online - 28-07-2015

OASRN apresenta oportunidades para a arquitectura no novo quadro comunitário do
Portugal 2020
28 Julho 2015 Dar a conhecer as oportunidades do novo quadro comunitário Portugal 2020 para a
arquitectura, depois da aprovação por parte do Conselho de Ministros dos instrumentos financeiros
para as áreas da reabilitação e regeneração urbana e eficiência energética, é o objectivo da sessão
de esclarecimento promovida pela Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos (OASRN).
In Directobras Online - 28-07-2015

Mais apoios para o comércio
Mais apoios para o comércioProximidade..
In Metro Portugal - 28-07-2015

IAPMEI cria referencial financeiro para as PME - Entrevista a Miguel Cruz
O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) está preocupado com a
iliteracia financeira e o impacto que isso pode ter na sobrevivência das empresas..
In Vida Económica - 27-11-2015

Aprovada candidatura de associação das Caldas à medida Comércio Investe
MODERNIZAÇÃO Foi aprovada uma candidatura apresentada pela Associação Comercial dos
Concelhos das Caldas da Rainha e Óbidos (ACCCRO), em Abril do corrente ano, à Medida ‘Comércio
Investe’ - Projectos Conjuntos - 2ª Fase, do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação.
In Diário de Leiria - 27-10-2015

Empresas que financiam novas empresas
Empresas que financiam novas empresasNovabase, DST, Critical Software e Hovione..
In Diário Económico - Guia das PME - 27-10-2015

Tertúlia Algarvia distinguida com estatuto de PME Líder 2015
A empresa Good Moments, Lda..
In DiáriOnline Algarve Online - 27-08-2015

Sistema de alerta para empresas em dificuldade já está no terreno
A ferramenta no site do IAPMEI identifica as áreas nas quais as empresas têm dificuldades..
In Diário Económico - 27-07-2015

Sistema de alerta para empresas em dificuldade já está no terreno | Económico
00:05 A ferramenta no site do IAPMEI identifica as áreas nas quais as empresas têm dificuldades..
In Económico Online - 27-07-2015

40 milhões de euros para modernizar o comércio tradicional
O IAPMEI reforçou os apoios a estratégias de modernização do setor do comércio tradicional ou de
proximidade, com um novo pacote de financiamento de 40 milhões de euros, segundo a Lusa..
In Hipersuper Online - 27-07-2015

Comércio Investe financia 657 projectos de modernização
27 Julho 2015, 14:19 por Isabel Aveiro | Apoio cedido na segunda fase do programa de
modernização comercial tem associado investimento global de 48 milhões de euros..
In Negócios Online - 27-07-2015

Notícias ao Minuto - Há um sistema que alerta as empresas em dificuldades
O site Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) criou um sistema
de auto-diagnóstico para as empresas, dá conta o Diário Económico..

In Notícias ao Minuto Online - 27-07-2015

AEP e IAPMEI explicam licenciamento industrial
Visão EmpresarialNo próximo dia 3, realiza-se na AEP um seminário sobre a recente reforma do
sistema de licenciamento industrial..
In Diário Económico - 26-11-2015

AEP e IAPMEI explicam licenciamento industrial
Há que familiarizar os operadores económicos com o novo Sistema da Indústria Responsável Para
familiarizar os decisores empresariais com o actual quadro legal para o licenciamento industrial,
realiza-se na tarde do próximo dia 3, no auditório do edifício de serviços da Associação Empresarial
de Portugal (AEP), em Leça da Palmeira, Matosinhos, um seminário informativo sobre as
implicações do novo Sistema da Indústria Responsável (SIR).
In Económico Online - 26-11-2015

Augusto Mateus em Leiria para falar sobre apoios às empresas
SEMINÁRIO Leiria recebe esta quinta-feira um seminário integrado na ‘Semana Europeia das PME’,
e que contará com a presença, entre outros, do economista Augusto Mateus, que abordará o tema
do financiamento às empresas.
In Diário de Leiria - 26-10-2015

BOLD INTERNATIONAL Revalida Título de PME LÍDER
A Bold International, consultora de sistemas de informação e telecomunicações, especializada em
serviços de Outsourcing, Soluções Mobile, Marketing Digital e Infraestruturas acaba de ver
revalidado o seu título de PME Líder, pelo terceiro ano consecutivo.
In Aicep Portugal Global Online - 26-08-2015

Como internacionalizar a sua empresa
Escolher o destino certo, tendo em conta as questões racionais mas também irracionais..
In Económico Online - 25-11-2015

Espaço Euronet
Hoje no espaço Euronet olhamos para a situação das PME..
In Renascença - Notícias - 25-11-2015

Renegociação de dívida dá novo fôlego à Valentim de Carvalho
Renegociação de dívida dá novo fôlego à Valentim de Carvalho BRUNO LISITA A edição discográfica
tornou a Valentim de Carvalho famosa, mas já não é o seu principal negócio Depois de anos de di?
culdades ? nanceiras, o grupo Valentim de Carvalho começa “a ver a luz ao fundo do túnel”.
In Público - 25-10-2015

Renegociação de dívida dá novo fôlego à Valentim de Carvalho
Por Ana Brito 25/10/2015 - 09:45 Com um processo de revitalização aprovado com os credores e
prazos mais longos para regularizar a dívida, de dez milhões, a Valentim de Carvalho tem maior
"tranquilidade" e espera aumento de receitas.
In Público Online - 25-10-2015

Fortunato Frederico. Das fábricas do Norte para as montras do mundo
Bruno BarbosaO Melhor 15 de PortugalSão mais de 30 portugueses de sucesso em mais de 20 áreas
, da banca à tecnologia, da gestão ao cinema, do automóvel ao têxtil, da moda à investigação , que
pode descobrir todos os dias.
In Diário Económico - 25-08-2015

Fortunato Frederico: Das fábricas do Norte para as montras do mundo
Fortunato Frederico e o seu sócio, Amílcar Monteiro, são os homens por detrás da construção do
maior grupo português de calçado, a Kyaia..
In Económico Online - 25-08-2015

Estratégias para alcançar a vitória
Cinco equipas que estiveram sempre na liderança do seu grupo ao longo das cinco semanas da
primeira volta do Global Management Challenge contam como se mantiveram no topo
COMPETIÇÃO Estratégias para alcançar a vitória O Global Management Challenge 2015 começou no
final de maio e durante cinco semanas 416 equipas, divididas por 64 grupos, tiveram de gerir uma

empresa ao longo de um ano e um trimestre, com o intuito de obter os melhores resultados.
In Expresso - Global Challenge - 25-07-2015

Projetos portugueses de empreendedorismo vencem competição europeia
In Vida Económica - 24-07-2015

Abertas candidaturas à participação na Semana Europeia das PME 2015
In Vida Económica - 24-07-2015

Dinamismo empresarial dos distrito de Aveiro
In Diário de Aveiro - 1500 Maiores - 23-12-2015

NERLEI promove acção de transmissão e revitalização de empresas
ECONOMIA Com participação gratuita, a Associação Empresarial da Região de Leiria (NERLEI) vai
promover um conjunto de acções de esclarecimento acerca dos instrumentos de revitalização ao
dispor das empresas, e as soluções que promovam a antecipação dos processos de reestruturação
empresarial, e de divulgar o apoio do IAPMEI na dinamização de processos de fusão, aquisição e
sucessão.
In Diário de Leiria - 23-11-2015

Empresas famalicenses mais próximas da AICEP, IAPMEI e ANI
VILA NOVA DE FAMALICÃO | Redacção | “Sempre que criamos condições para que as empresas
produzam mais, estamos a criar condições para que as empresas empreguem mais..
In Correio do Minho - 23-09-2015

Alidata distinguida como PME Líder
TECNOLOGIAA empresa leiriense Alidata voltou a ser distinguida com o estatuto PME Líder em
2015, pelo banco britânico Barclays, no âmbito do ‘PME Líder Awards’..
In Diário de Leiria - 23-09-2015

Famalicão coloca tecido empresarial mais próximo das oportunidades
Famalicão coloca tecido empresarial mais próximo das oportunidades protocolos O Município de
Famalicão assinou ontem protocolos de colaboração com três entidades públicas na área da
diplomacia económica com vista a fortalecer o apoio à competitividade, inovação e
internacionalização das empresas famalicenses.
In Diário do Minho - 23-09-2015

Alidata. Tecnológica de Leiria galardoada como PME Líder
Alidata..
In OJE - 22-10-2015

OJE França. Os vencedores dos Troféus e a influência da língua
Aleal, Hotel Inspira Santa Marta, Rubis Energia Portugal, Science4you e WSP arrecadaram os cinco
prémios da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa..
In OJE - 22-10-2015

Espaço Associação Industrial do Distrito de Aveiro
Espaço Associação Industrial do Distrito de Aveiro A gestão dos riscos e das oportunidades
requerem uma disponibilidade de capital, que tem de ser programada e estar acessível nos
momentos em que a empresa precisa, devendo ainda contemplar os imprevistos que são
inevitáveis em processos desta complexidade.
In Diário de Aveiro - 22-09-2015

Alidata distinguida como PME Líder
A Alidata foi distinguida com o Estatuto PME Líder em 2015, no âmbito do PME Líder Awards..
In OJE Online - 22-09-2015

12 empresas disputam troféus luso-franceses 2015
Acabam de ser reveladas as empresas que estão na corrida aos Troféus Luso-Franceses, uma
iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (CCILF) já na 22ª edição..
In OJE Online - 22-09-2015

Vinhos de Portugal têm acesso directo ao selo Portugal Sou Eu
Portugal Sou Eu e Instituto da Vinha e do Vinho assinaram protocolo que estabelece acesso directo

dos produtos vitivinícolas, ao selo Portugal Sou Eu O Portugal Sou Eu e o Instituto da Vinha e do
Vinho (IVV) assinaram um protocolo que estabelece as regras de adesão, com acesso directo, dos
produtos do sector vitivinícola, qualificados com a marca "Vinhos de Portugal/Wines of Portugal",
ao Selo Portugal Sou Eu, avança a revista digital Agricultura e Mar Actual.
In OJE Online - 22-09-2015

Bancos antecipam fundos do Portugal 2020
Os principais bancos nacionais revelam-se parceiros das empresas, ajudando-as nas candidaturas e
apresentando várias soluções..
In Diário Económico - Guia das PME - 22-07-2015

O que leva as empresas a candidatar-se
O que leva as empresas a candidatar-sediz Vítor Abreu, presidente da Endutex, revelando que a
empresa vai candidatar-se “na componente de inovação produtiva”..
In Diário Económico - Guia das PME - 22-07-2015

Tudo sobre o Portugal 2020
Tudo sobre o Portugal 2020Sabia que se vier de um dos 164 concelhos de baixa densidade pode ter
vantagens? E que as despesas relacionadas com as despesas da candidatura não são elegíveis? Ou
que mesmo sendo uma empresa em PER, é possível recorrer a fundos europeus? O Diário
Económico perguntou e respondeu a estas dúvidas com a ajuda da Agência para o Desenvolvimento
e Coesão.
In Diário Económico - Guia das PME - 22-07-2015

Universidade do Algarve distinguida nos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015
O CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve
ganhou o 2..
In DiáriOnline Algarve Online - 22-07-2015

Empresários conscientes da concorrência - Entrevista a Miguel Cruz
In Diário As Beiras - Maiores Empresas Região Centro - 21-11-2015

Região Centro - Empresários criativos no combate à crise
In Diário As Beiras - Maiores Empresas Região Centro - 21-11-2015

Microcrédito é cada vez mais um mecanismo de inclusão
In Diário de Notícias - 21-10-2015

Microcrédito é cada vez mais um mecanismo de inclusão - Dinheiro Vivo
No Dia Europeu da Microfinança, o Millennium bcp e Associação de Direito ao Crédito destacaram a
importância do microfinanciamento no crescimento do empreendedorismo O microcrédito é cada
vez mais uma ferramenta de inclusão, defendeu ontem António Mendes Batista, presidente da
Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC).
In Dinheiro Vivo Online - 21-10-2015

Empresas com apoio médio de 1,3 milhões no Portugal 2020
In Vida Económica - 21-08-2015

Consultório Fiscal
Consultório FiscalMario Proenca/BloombergPortugal tem obrigação de introduzir na sua legislação
alterações consistentes com as exigências do mercado único, nomeadamente, no que concerne à
harmonização fiscal e ao combate de práticas fiscais abusivas.
In Diário Económico - 20-11-2015

96% das empresas estão fora do Portugal 2020
In Vida Económica - 20-11-2015

Nersant Business conquista cada vez mais empresários internacionais
In Vida Económica - 20-11-2015

Empresas do Porto aderem ao Pagamento Pontual
O Compromisso Pagamento Pontual arrancou com a ACEGE, Associação dos Empresários Cristãos, e
rapidamente granjeou adeptos O projeto arrancou com a ACEGE, Associação dos Empresários
Cristãos, e rapidamente granjeou adeptos.

In OJE Online - 20-10-2015

42 milhões de euros vão apoiar empresas na inovação produtiva
Nuno Henriques Trinta e quatro projectos empresariais do distrito de Leiria vão contar com o apoio
de 41,9 milhões de euros ao abrigo do novo quadro de financiamento Portugal 2020, que resulta
dos primeiros concursos de apoio ao empreendedorismo e inovação produtiva.
In Diário de Leiria - 20-08-2015

2VG fortalece áreas de negócio
Consultoria e engenharia de soluções foram as áreas que mais cresceram..
In IT Channel Online - 20-08-2015

Guia para internacionalizar a sua empresa
Getty Images As startups olham cada vez mais para a internacionalização como uma meta a atingir
o quanto antes..
In Expresso Online - 20-07-2015

IAPMEI dinamiza ciclo de divulgação sobre as recentes alterações ao SIR
IAPMEI dinamiza ciclo de divulgação sobre as recentes alterações ao SIR1 1 1 Com a entrada em
vigor do novo Sistema da Indústria Responsável (SIR), o IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas e à Inovação) está a dinamizar um ciclo de divulgação regional para apresentar e
debater, com empresários locais, as novidades introduzidas pelo novo quadro legal que rege o
licenciamento da atividade industrial.
In Diário As Beiras - 19-11-2015

Lisboa Empreende disputa prémio europeu
In Diário de Notícias - 19-11-2015

Monção promete apoiar empresas e aumentar emprego no concelho
Monção promete apoiar empresas e aumentar emprego no concelho O Gabinete de Apoio à
Criação de Emprego, Empreendedorismo e Captação de Investimento (GACEECI), nova valência da
Câmara de Monção, que irá funcionar no edifício dos Paços do Concelho, foi apresentado no
auditório da Biblioteca Municipal de Monção.
In Diário do Minho - 19-09-2015

IAPMEI dinamiza investimentos de Pequenas e Médias Empresas
CONCURSOS No âmbito dos primeiros concursos de apoio ao empreendedorismo e inovação
produtiva lançados pelo quadro de financiamento Portugal 2020, o IAPMEI irá acompanhar 258
projectos de investimento relativos a um empreendedorismo qualificado, que, consequentemente,
está relacionado a sectores de crescimento rápido e de reforço de capacidades competitivas em
áreas fundamentais à alteração da produtividade das empresas no que diz respeito à inovação.
In Diário de Coimbra - 19-08-2015

IAPMEI dinamiza investimentos de Pequenas e Médias Empresas
Edição de: Quarta, Agosto 19, 2015 No âmbito dos primeiros concursos de apoio ao
empreendedorismo e inovação produtiva lançados pelo quadro de financiamento Portugal 2020, o
IAPMEI irá acompanhar 258 projectos de investimento relativos a um empreendedorismo
qualificado, que, consequentemente, está relacionado a sectores de crescimento rápido e de
reforço de capacidades competitivas em áreas fundamentais à alteração da produtividade das
empresas no que diz respeito à inovação.
In Diário de Coimbra Online - 19-08-2015

IAPMEI financia 258 projetos de investimento que vão criar 2.300 empregos
O IAPMEI vai financiar 258 projetos de investimento, no âmbito do novo quadro de financiamento
Portugal 2020, que vão gerar quase 600 milhões de euros em exportações e criar 2..
In Diário de Notícias da Madeira Online - 19-08-2015

Promoção dos novos fundos comunitários custa 133 mil euros
Promoção dos novos fundos comunitários custa 133 mil eurosPublicidade Governo lançou
campanha sobre o novo quadro comunitário de apoio no fim de Maio, em televisão, rádio, digital e
imprensa..
In Diário Económico - 19-08-2015

Promoção dos novos fundos comunitários custa 133 mil euros
00:05 Governo lançou campanha sobre o novo quadro comunitário de apoio no fim de Maio, em
televisão, rádio, digital e imprensa..
In Económico Online - 19-08-2015

Cavaco apela à calma para atrair investidores
Alberto Oliveira e Silva “Sem lamentações estéreis”, muitas empresas portuguesas souberam
“reinventar-se”, encetando, através do trilhar de novos caminhos , forte aposta na formação e
inovação através da “investigação & desenvolvimento” -, uma “pequena revolução” que,
nomeadamente ao criar emprego, permitiu ao país resistir à grave crise por que tem passado.
In Diário de Aveiro - 18-12-2015

Dois empresários da região condecorados por Cavaco Silva
Mário Pinto Os empresários Samuel Delgado e Avelino Gaspar, CEOs das empresas Solancis, com
sede em Casal do Carvalho, Benedita, e Lusiaves, com uma unidade em Leiria, respectivamente,
foram condecorados ontem pelo Presidente da República com o grau de comendador da Ordem de
Mérito Empresarial, Classe do Mérito Industrial.
In Diário de Leiria - 18-12-2015

Projetos aprovados geram quase 600 milhões de euros em exportações
Incentivos à inovação e empreendedorismo - IAPMEI dinamiza investimentos de PME no valor de
614 milhões de euros O IAPMEI vai acompanhar um total de 258 projetos de investimento, no
âmbito dos primeiros concursos de apoio ao empreendedorismo e inovação produtiva lançados ao
abrigo do novo quadro de financiamento Portugal 2020.
In Aicep Portugal Global Online - 18-08-2015

IAPMEI financia 258 projectos que vão criar 2.300 empregos
Os 258 projectos envolvem um investimento de 614 milhões de euros e vão contar com incentivos
na ordem dos 350 milhões..
In Aicep Portugal Global Online - 18-08-2015

Projetos aprovados geram quase 600 milhões de euros
DRProjetos aprovados geram quase 600 milhões de eurosIAPMEI dinamiza investimentos de PME
de 614 milhões para incentivar inovação e empreendedorismo..
In Diário As Beiras - 18-08-2015

IAPMEI financia 350 milhões a PME
In Diário de Notícias - 18-08-2015

IAPMEI financia 258 projectos que vão criar 2.300 empregos
In Diário de Notícias da Madeira - 18-08-2015

Novos projectos vão gerar 600 milhões em exportações | Económico
00:05 As exportações nacionais, que subiram 5,7% no primeiro semestre, vão ter um novo impulso
graças aos projectos em linha para receber financiamento comunitário..
In Económico Online - 18-08-2015

Empresas - IAPMEI financia 258 projetos de investimento que vão criar 2300 empregos
In Jornal de Notícias - 18-08-2015

IAPMEI financia 258 projectos de investimento
In Negócios - 18-08-2015

Candidaturas 2020. IAPMEI dinamiza investimentos de PME
O IAPMEI vai acompanhar um total de 258 projetos de investimento, no âmbito dos primeiros
concursos de apoio ao empreendedorismo e inovação produtiva lançados ao abrigo do novo quadro
de financiamento Portugal 2020.
In OJE Online - 18-08-2015

Portugal 2020: IAPMEI aprova mais de 250 projectos que deverão gerar 600 milhões em
exportações
O IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento) vai acompanhar
um total de 258 projetos de investimento, no âmbito dos primeiros concursos de apoio ao

empreendedorismo e inovação produtiva lançados ao abrigo do novo quadro de financiamento
Portugal 2020.
In Ver Portugal Online - 18-08-2015

Fundão conquista prémio europeu
Fundão conquista prémio europeu111 O Município do Fundão conquistou o primeiro lugar no
concurso “Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015”, na categoria “Desenvolvimento do
ambiente empresarial”, com o projeto IUPEN – Incubadora Urbana Polinucleada de Empresas e
Negócios.
In Diário As Beiras - 18-07-2015

Guia para internacionalizar a sua empresa
Internacionalização..
In Expresso - Economia - 18-07-2015

Espaço Associação Industrial do distrito de Aveiro
Espaço Associação Industrial do distrito de Aveiro A AIDA vai realizar, com o apoio de uma empresa
de consultoria especializada no mercado, uma missão empresarial ao México, Cidade do México, de
29 deste mês a 4 Dezembro.
In Diário de Aveiro - 17-11-2015

Da sala de aula para a prova nacional
A equipa ESTG Portalegre/Alem Tejo testou o simulador numa disciplina de gestão e está na corrida
para a final..
In Expresso - Economia - 17-10-2015

Ernesto Morgado SA lidera na inovação
O Arroz Integral Pato Real Minuto, da marca Ernesto Morgado S..
In Diário As Beiras - 17-09-2015

Bold International é, pelo 3.º ano consecutivo, PME Líder
DISTINÇÃOBold International é, pelo 3..
In OJE - 17-09-2015

IAPMEI financia 350 milhões de euros para apoiar 258 investimentos
Agência promove apoios ao empreendedorismo e inovação produtiva no âmbito do programa
Portugal 2020 350 milhões de euros para um total de 258 investimentos..
In Dinheiro Vivo Online - 17-08-2015

Quer criar o seu próprio negócio? Saiba aqui como
Procurar financiamento no microcrédito ou no capital de risco pode ser visto como solução
alternativa ao crédito bancário..
In i Online - 17-08-2015

IAPMEI financia 258 projectos que vão criar 2.300 empregos
Os 258 projectos envolvem um investimento de 614 milhões de euros e vão contar com incentivos
na ordem dos 350 milhões IAPMEI financia 258 projectos que vão criar 2..
In i Online - 17-08-2015

IAPMEI financia 258 projetos que vão criar 2.300 empregos
O IAPMEI vai financiar 258 projetos de investimento, no âmbito do novo quadro de financiamento
Portugal 2020, que vão gerar quase 600 milhões de euros em exportações e criar 2..
In Notícias ao Minuto Online - 17-08-2015

INOV C vence fase nacional dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial
Programas "Inov C" e "Acertar o Rumo" da Universidade de Coimbra distinguidos com prémio
internacional e nacional, respetivamente..
In Gazeta do Rossio Online - 17-07-2015

Venda do banco estará concluída até final de Março
Banif..
In Diário Económico - 16-12-2015

Não dividam os novos fundos europeus por tantas empresas

Portugal 2020: novo quadro comunitário deve ser mais seletivo e exigente em vez de continuar a
repartir o dinheiro de Bruxelas por dezenas de milhares de pequenos projetos de investimento Até
pode parecer a ideia mais simpática, generosa e democrática mas, como a longa história dos fundos
europeus já se encarregou de provar à economia portuguesa, não é a repartir o dinheiro de
Bruxelas por dezenas de milhares de pequenos projetos empresariais que o país se consegue
desenvolver.
In Expresso Online - 16-12-2015

Quais são as novas medidas de Costa e a quem servem?
novo governo O primeiro-ministro apresentou esta tarde um conjunto de medidas que quer
aprovar ainda esta semana..
In Observador Online - 16-12-2015

Pagamento a horas. Pela economia, pelas pessoas
Sobre esta temática, os números foram revelados recentemente pelas entidades criadoras do
Compromisso Pagamento Pontual: a ACEGE, a CIP, o IAPMEI e a APIFARMA A mudança cultural
sobre pagamentos está em curso e já nada a pode parar.
In OJE Online - 16-11-2015

Portugal abre janela para usar Plano Juncker
Paulo Alexandre CoelhoJosé Fernando de Figueiredo assinou ontem um protocolo de colaboração
com o ICO para dar apoio financeiro a PME portuguesas e espanholas que realizam projectos de
interesse comum a ambos os países.
In Diário Económico - 16-10-2015

Portugal abre janela para usar Plano Juncker
Em causa está o acesso a um envelope de 500 a mil milhões de euros do FEIE A Instituição
Financeira de Desenvolvimento está a negociar um envelope de 500 a mil milhões de euros do
Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos (FEIE), mais conhecido por Plano Juncker, disse ao
Diário Económico, o CEO da instituição, José Fernando de Figueiredo.
In Económico Online - 16-10-2015

NERSANT Business potencia internacionalização
Aproximar a região das entidades institucionais de cada um dos países, promover a
internacionalização das empresas e dos produtos da região, dar a conhecer os apoios disponíveis
para os novos investidores e as condições do Ribatejo, nomeadamente as infraestruturas de
acolhimento existentes é o objetivo do NERSANT Business.
In Vida Económica - 16-10-2015

Sucesso das candidaturas ao Portugal 2020 depende da execução
“Esta é a hora do investimento”, relembrou Miguel Cruz, presidente do IAPMEI, durante o Fórum
Lisgarante, sobre a “Economia Portuguesa: A Hora do Investimento”, realizado recentemente, no
CCL, evento que contou com mais de 300 empresários.
In Vida Económica - 16-10-2015

INOV C vence fase nacional dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015
Sob a responsabilidade do IAPMEI, a cerimónia de entrega dos prémios decorreu ontem, dia 15 de
Julho, em Lisboa, com a presença da Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal,
Maria de Aires Soares.
In Auri Negra Online - 16-07-2015

INOV C vence fase nacional dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015
COIMBRA - O Programa Estratégico Inov C, liderado pela Universidade de Coimbra (UC), venceu a
fase Nacional dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015 (European Enterprise
Promotion Awards), na categoria "Promoção do Espírito de Empreendedorismo".
In Local.pt Online - 16-07-2015

INOV C vence fase nacional dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015
O Programa Estratégico Inov C, liderado pela Universidade de Coimbra (UC), venceu a fase Nacional
dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015 (European Enterprise Promotion Awards), na
categoria "Promoção do Espírito de Empreendedorismo".
In Ver Portugal Online - 16-07-2015

Semana Europeia das PME
Comissão Europeia integra Seminário em Braga..
In Digital de Vizela Online - 15-09-2015

Paços de Ferreira: Secretário de Estado encerra sessão de esclarecimento sobre Portugal
2020
Amanhã, dia 16 de julho, o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional Manuel Castro
Almeida vai presidir ao encerramento da sessão de esclarecimento sobre o Portugal 2020,
promovida pela Associação Empresarial de Paços de Ferreira.
In Aicep Portugal Global Online - 15-07-2015

Secretário de Estado em sessão sobre Portugal 2020
O secretário de Estado do Desenvolvimento Regional preside ao encerramento da sessão de
esclarecimento sobre o Portugal 2020, esta quinta-feira, 16 de julho, promovida pela Associação
Empresarial de Paços de Ferreira.
In Imediato Online - 15-07-2015

Paços de Ferreira: Secretário de Estado encerra sessão de esclarecimento sobre Portugal
2020
15/07/2015, 12:06 Amanhã, dia 16 de julho, o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional
Manuel Castro Almeida vai presidir ao encerramento da sessão de esclarecimento sobre o Portugal
2020, promovida pela Associação Empresarial de Paços de Ferreira.
In Verdade Online (A) - 15-07-2015

“Primeiros investimentos vão criar mais de 4000 empregos” - Entrevista a Rui Vinhas da Silva
BALANÇO Desde finais de 2014 que Rui Vinhas da Silva lidera o Compete 2020, o programa
operacional para a competitividade e internacionalização do Portugal 2020Joana Nunes Mateus
Foto José Caria Na sua primeira grande entrevista, o gestor com mais fundos europeus para as
empresas no Portugal 2020 revela quantos milhares de empregos prometem criar os primeiros
projetos empresariais já aprovados e que grandes investimentos estão a ser negociados.
In Expresso - Economia - 14-11-2015

"Primeiros investimentos vão criar mais de 4000 empregos"
Na sua primeira grande entrevista, o gestor com mais fundos europeus para as empresas no
Portugal 2020 revela quantos milhares de empregos prometem criar os primeiros projetos
empresariais já aprovados e que grandes investimentos estão a ser negociados Qual é a ambição do
Compete 2020? Nos apoios diretos que damos às empresas, a preocupação é apoiar projetos mais
estruturantes e sustentáveis num contexto de concorrência internacional.
In Expresso Online - 14-11-2015

SISTRADE marca presença em mais uma edição da LABELEXPO EUROPE 2015
A SISTRADE - Software Consulting, S..
In Aicep Portugal Global Online - 14-09-2015

Rede da mobilidade eléctrica já está a passar para os municípios
A propriedade da rede de postos de carregamento de veículos eléctricos já está a passar para os
municípios, disse ao PÚBLICO o Secretário de Estado da Energia, Artur Trindade..
In Diário dos Açores - 14-08-2015

Pagamentos a hora. Pela economia, pelas pessoas
In OJE - 13-11-2015

Consulta pública do referencial de formação financeira
In Vida Económica - 13-11-2015

E vão 37 mil a voar
In Visão - 13-08-2015

Não dividam os novos fundos europeus por tantas empresas
UM PROJETO O que é o Inteligência Cérebro gigante para as empresas, plataforma para gestores
debaterem os desafios para as PME, rede coletiva para os empresários deixarem o testemunho..
In Expresso - Economia - 12-12-2015

Grupo Alberto Oculista vê renovado estatuto de PME Líder
Três empresas do Grupo Alberto Oculista foram distinguidas, pela segunda vez consecutiva e em
simultâneo, com o prémio de PME Líder 2015..
In Tribuna da Madeira Online - 12-08-2015

A COHORT, Plc adquire a tecnológica EID
A firma tecnológica Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica, S..
In Revista de Marinha Online - 11-08-2015

Têxtil já contratou 49,5 milhões de euros
In Negócios - Iniciativas - 10-11-2015

Empresas do Grupo Alberto Oculista são PME Líder
DREmpresas do Grupo Alberto Oculista são PME LíderAs empresas Alberto Oculista, Ópticas
Amparo e Migalcat, do Grupo Alberto Oculista, viram ser renovado, pelo segundo ano consecutivo,
o estatuto de PME Líder111 Três empresas do Grupo Alberto Oculista foram distinguidas, pela
segunda vez consecutiva e em simultâneo, com o prémio de PME Líder 2015, renovando assim este
estatuto.
In Diário As Beiras - 10-08-2015

IAPMEI reforça apoios ao comércio com pacote de 40 milhões de euros
INVESTIMENTO O IAPMEI acaba de reforçar os apoios a estratégias de modernização do sector do
comércio tradicional com um novo pacote de financiamento no valor de 40 milhões de euros..
In Diário de Leiria - 10-08-2015

Bruxelas dá luz verde a fundos para centro de dados da PT na Covilhã
Apoio..
In Diário Económico - 09-12-2015

"Não há atrasos significativos no arranque do Portugal 2020"
Ritmo de pagamentos às empresas está naturalmente em aceleração..
In Económico Online - 09-12-2015

Bruxelas dá luz verde a fundos para centro de dados da PT na Covilhã
Com o prazo quase a chegar ao fim, a Comissão Europeia aceitou que o projecto seja financiado
com fundos comunitários do QREN O Governo já recebeu luz verde da Comissão Europeia para
conceder um apoio comunitário de 17,3 milhões de euros ao centro de dados da Altice (dona da PT)
na Covilhã, apurou o Diário Económico junto de fonte próxima do processo.
In Económico Online - 09-12-2015

Financiamentos e fundos 2020 em debate no Inteligência Coletiva
O primeiro de quatro eventos do projeto do Expresso, SIC Notícias e CGD para criar uma plataforma
de discussão do panorama empresarial em Portugal é amanhã, no Hotel Sado Business & Nature em
Setúbal As opções estratégicas de financiamento vão estar no centro do primeiro evento do
Inteligência Coletiva, que dá o seu pontapé de saída já amanhã em Setúbal.
In Expresso Online - 09-12-2015

CELG distinguido com o Estatuto PME Líder 2015
2015-09-08 O Centro Equestre da Lezíria Grande, uma das mais importantes entidades na
promoção e divulgação do Cavalo Lusitano em Portugal no mundo, conquistou o Estatuto de PME
Líder 2015..
In Equisport Online - 08-09-2015

PCP exige interrupção da venda de tecnológica de comunicações militares
PCP exige interrupção da venda de tecnológica de comunicações militares 08/08/2015 12:53 Achou
este artigo interessante? O PCP exige a interrupção do processo de privatização da EID -- Empresa
de Investigação e Desenvolvimento (tecnológica de comunicações militares), considerando que
"enfraquece as capacidades nacionais numa área estratégica" e apelando ao reforço da empresa.
In Diário de Notícias da Madeira Online - 08-08-2015

PCP exige interrupção da venda de tecnológica de comunicações militares
EID - Empresa de Investigação e Desenvolvimento foi vendida aos ingleses da Cohort PLC pela
Empordef, holding do Estado das Indústrias de Defesa..

In Diário de Notícias Online - 08-08-2015

PCP exige interrupção da venda de tecnológica de comunicações militares
O PCP exige a interrupção do processo de privatização da EID - Empresa de Investigação e
Desenvolvimento (tecnológica de comunicações militares), considerando que "enfraquece as
capacidades nacionais numa área estratégica" e apelando ao reforço da empresa.
In Diário Digital Online - 08-08-2015

PCP contra privatização de empresa de comunicações militares
O PCP exige a interrupção do processo de privatização da EID -- Empresa de Investigação e
Desenvolvimento (tecnológica de comunicações militares), considerando que a privatização
"constitui mais um atentado contra os interesses nacionais".
In Jornal de Notícias Online - 08-08-2015

PCP exige interrupção da venda de tecnológica de comunicações militares
08 Agosto 2015, 13:09 por Lusa O PCP exige a interrupção do processo de privatização da EID..
In Negócios Online - 08-08-2015

PCP exige interrupção da venda de tecnológica de comunicações militares
O PCP exige a interrupção do processo de privatização da EID - Empresa de Investigação e
Desenvolvimento (tecnológica de comunicações militares), considerando que "enfraquece as
capacidades nacionais numa área estratégica" e apelando ao reforço da empresa.
In Notícias ao Minuto Online - 08-08-2015

PCP quer travar venda de tecnológica de comunicações militares
| há 3 minutos PCP quer travar venda de tecnológica de comunicações militares Partido considera
que a privatização da EID "constitui mais um atentado contra os interesses nacionais", porque
"enfraquece as capacidades nacionais numa área estratégica" Por: Redação | há 3 minutos O PCP
exige a interrupção do processo de privatização da EID - Empresa de Investigação e
Desenvolvimento (tecnológica de comunicações militares), considerando que "enfraquece as
capacidades nacionais numa área estratégica" e apelando ao reforço da empresa.
In TVI 24 Online - 08-08-2015

“Mudámos o paradigma da gestão autárquica” - Entrevista a Carlos Nuno Oliveira
A agência de investimentos quer transformar Braga num ponto de acolhimento ibérico de
investimentos internacionais..
In Diário Económico - Projectos Especiais - 08-07-2015

Ajudas do Governo não chegaram aos comerciantes
A câmara vai aprovar, na próxima semana, um fundo de três milhões de euros, para realizar obras
públicasIdálio RevezAs promessas de ajuda do Governo para minimizar os prejuízos da cheia em
Albufeira não chegaram aos comerciantes.
In Público - 07-11-2015

Comércio Investe apoia remodelação de 15 lojas
VILA VERDE | Miguel Viana | Quinze estabelecimentos comerciais do centro de Vila Verde vão
poder fazer obras de remodelação dos espaços de venda ao público e apostar nas vendas pela
internet devido à implementação do projecto de Modernização do Comércio do Centro de Vila
Verde, no âmbito da medida ‘Comércio Investe’.
In Correio do Minho - 07-10-2015

Projeto de 400 mil euros quer revitalizar comércio de Vila Verde
Parceiros apresentaram projeto do edifício dos Paços do Concelho de Vila Verde A Associação
Comercial de Braga (ACB) e o Município de Vila Verde apresentaram, ontem, um projeto com vista à
modernização, valorização e dinamização da oferta comercial no centro de Vila Verde.
In Diário do Minho - 07-10-2015

Évora pode vir a acolher Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa - Município | Negócios |
Dinheiro Digital
HOJE às 17:38 Évora poderá vir a acolher o Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa (AED Cluster),
um projeto dinamizado por três associações nacionais do setor e cuja criação foi candidatada ao
IAPMEI, revelou hoje a câmara municipal.

In Diário Digital Online - Dinheiro Digital Online - 07-08-2015

No hub da Mouraria a inovação é uma arte
Sexta-feira, 7 de Agosto 2015TEATRO, VIAGENS E MÚSICAVioleta produz teatro com Maria Manuel
e Maria João no projecto “Stage One”..
In Diário Económico - E+ Fim-de-Semana - 07-08-2015

Évora pode vir a acolher Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa
Évora, 07 ago (Lusa) -- Évora poderá vir a acolher o Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa (AED
Cluster), um projeto dinamizado por três associações nacionais do setor e cuja criação foi
candidatada ao IAPMEI, revelou hoje a câmara municipal.
In Porto Canal Online - 07-08-2015

Évora pode ter cluster da aeronáutica, espaço e defesa
Évora poderá vir a acolher o Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa (AED Cluster), um projeto
dinamizado por três associações nacionais do setor e cuja criação foi candidatada ao IAPMEI,
revelou hoje a câmara municipal.
In Sol Online - 07-08-2015

Porquê escolher PME Líder como parceiras?
Publicado em: 06/12/2015 - 13:00:40 No mundo empresarial e de negócios, ouve-se com
frequência falar no estatuto de PME Líder mas, fora deste círculo, apenas uma pequena parte da
população tem conhecimento do seu significado e alcance, que é pouco valorizado num país onde
as PME representam mais de 99% do tecido empresarial.
In OJE Online - 06-12-2015

CTCV e APICER promovem Jornadas Técnicas da Cerâmica
In Vida Económica - 06-11-2015

Estado vende 43% da EID à inglesa Cohort por 19 milhões
In Diário de Notícias - 06-08-2015

Estado vende tecnológica militar por 19 milhões
Defesa Estado vende tecnológica militar por 19 milhõesO Estado vendeu a sua participação de
43,09% na empresa de tecnologia militar EID à britânica Cohort por 19 milhões de euros, uma
operação que envolveu também os restantesaccionistas da empresa (IAPMEI) com 4,52%, Efacec
com 27,24% e a alemã Rohde & Schwarz com 29,65%).
In Diário Económico - 06-08-2015

Estado e Efacec vendem EID por 19 milhões
In Negócios - 06-08-2015

IAPMEI dinamiza sessões de esclarecimento sobre licenciamento industrial
In Campeão das Províncias - 05-11-2015

Uma nova luz
No ano internacional da luz, torna-se cada vez mais notória a importância das novas tecnologias
deste setor, no qual a Primelux se apresenta como um parceiro de confiança1)(1r(lu 1 ítJ ‘Ii,..
In Diário de Notícias - 05-10-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 ME
Em comunicado, a Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica (EID), sob tutela do
Ministério da Defesa, anunciou que "foi concluído o processo de alienação de parte do capital social
da EID com a empresa inglesa Cohort PLC, que apresentou proposta para aquisição de 99,98% do
capital social da empresa".
In Açores 9 Online - 05-08-2015

Advocatus - Cuatrecasas assessora privatização da EID
A Cuatrecasas, Gonçalves Pereira assessorou o Estado, através da Empordef, e demais acionistas na
privatização da Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica (EID), que foi anunciada
esta quarta-feira, 5 de agosto.
In Advocatus Online - 05-08-2015

País vende participação na EID

5 de Agosto de 2015 A Cohort vai pagar 19 milhões por 98..
In ComputerWorld Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 ME
05..
In Correio da Manhã Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 ME
Actualidade 05 | 08 | 2015 11..
In Destak Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 ME
Participação do Estado, de 43,09%, foi comprada pela Cohort..
In Diário de Notícias Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 MEUR
HOJE às 11:49 O Estado vendeu a sua participação de 43,09% na empresa de tecnologia militar EID
à britânica Cohort PLC por 19 milhões de euros, uma operação que envolveu também os restantes
acionistas da empresa.
In Diário Digital Online - 05-08-2015

Estado vende posição em tecnológica militar a britânicos por 19 ME | Tecnologias | Dinheiro
Digital
HOJE às 11:49 O Estado vendeu a sua participação de 43,09% na empresa de tecnologia militar EID
à britânica Cohort PLC por 19 milhões de euros, uma operação que envolveu também os restantes
acionistas da empresa.
In Diário Digital Online - Dinheiro Digital Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 milhões
05/08/2015 | 12:09 | Dinheiro Vivo José Pedro Aguiar-Branco, ministro da Defesa Nacional José
Coelho - LUSA O Estado vendeu a sua participação de 43,09% na empresa de tecnologia militar EID
à britânica Cohort PLC por 19 milhões de euros, uma operação que envolveu também os restantes
acionistas da empresa.
In Dinheiro Vivo Online - 05-08-2015

Estado vende EID à inglesa Cohort por 19 milhões
05 Agosto 2015, 09:41 por Rui Neves | O Estado alienou a sua participação de 43,09% na
tecnológica EID à britânica Cohort PLC, numa venda conjunta com os restantes accionistas da
empresa, por 19 milhões de euros.
In Negócios Online - 05-08-2015

Estado vende por 19 milhões tecnológica de comunicações militares
O Estado vendeu a sua participação de 43,09% na empresa de tecnologia militar EID à britânica
Cohort PLC por 19 milhões de euros, uma operação que envolveu também os restantes acionistas
da empresa..
In Notícias ao Minuto Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 milhões
segurança O Estado vendeu a sua participação de 43,09% na empresa de tecnologia militar EID à
britânica Cohort PLC por 19 milhões de euros, uma operação que envolveu também os restantes
acionistas da empresa.
In Observador Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 ME
Lisboa, 05 ago (Lusa) - O Estado vendeu a sua participação de 43,09% na empresa de tecnologia
militar EID à britânica Cohort PLC por 19 milhões de euros, uma operação que envolveu também os
restantes acionistas da empresa.
In Porto Canal Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 ME
O Estado vendeu a sua participação de 43,09% na empresa de tecnologia militar EID à britânica
Cohort PLC por 19 milhões de euros, uma operação que envolveu também os restantes acionistas
da empresa..

In PT News Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 ME
Lusa 05 Ago, 2015, 12:09 | Economia O Estado vendeu a sua participação de 43,09% na empresa de
tecnologia militar EID à britânica Cohort PLC por 19 milhões de euros, uma operação que envolveu
também os restantes acionistas da empresa.
In RTP Online - 05-08-2015

Estado vende empresa de tecnologia militar a ingleses
A Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica estava sob tutela do ministério da
Defesa..
In Sábado Online - 05-08-2015

Estado vende EID à inglesa Cohort por 19 milhões
O Estado alienou a sua participação de 43,09% na tecnológica EID à britânica Cohort PLC, numa
venda conjunta com os restantes accionistas da empresa, por 19 milhões de euros..
In Sábado Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 ME
5 de Agosto de 2015, às 11:50 O Estado vendeu a sua participação de 43,09% na empresa de
tecnologia militar EID à britânica Cohort PLC por 19 milhões de euros, uma operação que envolveu
também os restantes acionistas da empresa.
In Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 MEUR
12:04 05..
In SIC Notícias Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares por 19 milhões
| agora O Estado vendeu a sua participação de 43,09% na empresa de tecnologia militar EID à
britânica Cohort PLC por 19 milhões de euros, uma operação que envolveu também os restantes
acionistas da empresa.
In TVI 24 Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 ME
Quarta feira, 5 de Agosto de 2015 | Lisboa, 05 ago (Lusa) - O Estado vendeu a sua participação de
43,09% na empresa de tecnologia militar EID à britânica Cohort PLC por 19 milhões de euros, uma
operação que envolveu também os restantes acionistas da empresa.
In Visão Online - 05-08-2015

Estado vende tecnológica de comunicações militares a britânicos por 19 ME
Escrito por João Fernandes a 5 Ago..
In Wintech Online - 05-08-2015

Porquê escolher PME Líder como parceiras?
No mundo empresarial e de negócios, ouve-se com frequência falar no estatuto de PME Líder mas,
fora deste círculo, apenas uma pequena parte da população tem conhecimento do seu significado e
alcance, que é pouco valorizado num país onde as PME representam mais de 99% do tecido
empresarial.
In OJE - 04-12-2015

Kyaia:Das fábricas do Norte para as montras do mundo
Fortunato Frederico e o seu sócio, Amílcar Monteiro, são os homens por detrás da construção do
maior grupo português de calçado, a Kyaia..
In Aicep Portugal Global Online - 04-09-2015

Troféus Luso-Franceses 2015 com inscrições abertas
In Vida Económica - 04-09-2015

Portugal 2020: António Costa assume compromisso com empresas
António Costa anunciou que nos primeiros 100 dias de governação vai adiantar 100 milhões de
euros para as empresas, ao abrigo do programa Portugal 2020..
In RTP 1 - Jornal da Tarde - 03-12-2015

Portugal 2020: António Costa assume compromisso com empresas
António Costa anunciou que nos primeiros 100 dias de governação vai adiantar 100 milhões de
euros para as empresas, ao abrigo do programa Portugal 2020..
In RTP 3 - 3 às... - 03-12-2015

Empresas podem candidatar-se aos Troféus Luso-Franceses 2015 até ao dia 15 de setembro
Decorrem até ao próximo dia 15 de setembro as candidaturas para a 22..
In Aicep Portugal Global Online - 03-09-2015

Troféus Luso-Franceses 2015 distinguem as melhores empresas
Até 15 de setembro decorrem as candidaturas para a 22..
In Local.pt Online - 03-09-2015

Troféus Luso-Franceses 2015 distinguem as melhores empresas
Até 15 de setembro decorrem as candidaturas para a 22..
In Santo Tirso Digital Online - 03-09-2015

IAPMEI reforça apoios ao comércio de proximidade com novo pacote de 40 milhões de euros
Tavira, 3 Ago (Rádio Horizonte Algarve) O IAPMEI acaba de reforçar os apoios a estratégias de
modernização do setor do comércio tradicional com um novo pacote de financiamento no valor de
40 milhões de euros.
In Algarve Notícias Online - 03-08-2015

IAPMEI reforça com 40 milhões de euros apoios ao comércio tradicional
03-08-2015 O IAPMEI indicou que vai reforçar os apoios a estratégias de modernização do setor do
comércio tradicional ou de proximidade, com um novo pacote de financiamento de 40 milhões de
euros..
In Beira.pt Online - 03-08-2015

Vales do Portugal 2020 podem ter reforço de dotação orçamental
In Vida Económica - 03-07-2015

´Confederação´ dos automóveis quer aumentar exportações portuguesas
Fabricantes a operar em território nacional juntaram-se para definir estratégia do setor..
In Notícias ao Minuto Online - 02-11-2015

IAPMEI reforça apoios ao comércio tradicional com pacote de 40 milhões
O IAPMEI indicou que acaba de reforçar os apoios a estratégias de modernização do setor do
comércio tradicional ou de proximidade, com um novo pacote de financiamento de 40 milhões de
euros..
In Jornal Alpiarcense Online - 02-08-2015

EEN-Portugal, uma rede de apoio às PME
EEN-Portugal, uma rede de apoio às PME OPORTUNIDADEA EEN - Enterprise Europe Network
constitui a maior rede de serviços de informação e aconselhamento às empresas na Europa..
In Diário de Aveiro - 01-12-2015

Oportunidades e projectos
Grande encontro sobre o mar reuniu empresários, investigadores, administração pública e um
embaixador numa demonstração de vontades, oportunidades e riscos..
In Economia do Mar - 01-12-2015

Curtumes portugueses. Um setor em evolução- Entrevista a Nuno Carvalho
DESTAQUE Portugalglobal nº826 CURTUMES PORTUGUESES UM SETOR EM EVOLUÇÃO Com o
aumento das exportações nos últimos anos no setor dos curtumes, as empresas portuguesas têm
ganho uma nova confiança e a capacidade de conquistarem o seu espaço nos mais variados
mercados internacionais.
In Portugal Global - 01-12-2015

Editorial - Agroalimentar
EDI T OR I A L É uma das maiores feiras do setor agroalimentar em Portugal e na sua 13ª edição em
Lisboa tem uma nova data , novembro - e uma nova aposta..
In Hipersuper - 01-11-2015

O peso do agroalimentar no "Portugal Sou Eu"
O programa Portugal Sou Eu (PSE) foi lançado pelo Governo de Portugal em dezembro de 2013,
vindo substituir a iniciativa da Associação Empresarial de Portugal (AEP) designada “Compro o que é
nosso”..
In Hipersuper - 01-11-2015

«O que nos distingue é a qualidade do serviço que prestamos» - Entrevista a Ana Luísa
Monteiro
In Pontos de Vista - 01-11-2015

Aicep Parques quer atrair mais empresas para o BlueBiz, em Setúbal - Entrevista a Francisco
Mendes Palma
In País €conómico - 01-10-2015

Portuguesa 2VG reforça estatuto PME e fortalece áreas de negócio
por Oeiras Digital | 01 de Setembro de 2015 | 14:00 A empresa 2VG, sedeada em Oeiras no Lagoas
Park, é uma das empresas portuguesas mais especializadas e ativas no que se refere à prestação de
soluções e serviços integrados de Virtualização por Oeiras Digital | 01 de Setembro de 2015 | 14:00
A 2VG, empresa tecnológica portuguesa especializada em soluções de Virtualização, reforçou o seu
estatuto PME, com a renovação desta certificação atribuída pelo IAPMEI - Agência para a
Competitividade e Inovação, I.
In Oeiras Digital Online - 01-09-2015

Cuatrecasas assessora privatização da EID
a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira assessorou o estado, através da empordef, e demais acionistas na
privatização da empresa de investigação e desenvolvimento de electrónica (eid), que foi anunciada
a 5 de agosto.
In Advocatus - 01-08-2015

Fuso Canter E-Cell: testes confirmam redução de custos
Depois de um ano de utilização real em Portugal de oito Fuso Canter E-Cell, os testes com estes
veículos eléctricos terminaram, apresentando conclusões positivas..
In Eurotransporte - 01-08-2015

Grupo Optivisão é PME Líder pelo 8º ano
In Actualidad€ - Economia Ibérica - 01-07-2015

"A economia portuguesa vai ser relançada através das exportações"- Entrevista a Luís Mira
Amaral
In Business Portugal - 01-07-2015

FISCALIZAÇÃO-SEGURANÇA ALIMENTAR ECONÓMICA
As notícias que marcaram a semana na Distribuição
Fique a par das notícias que marcaram o setor do retalho e da distribuição na semana que está a
terminar NACIONAL Jumbo renova hipermercado de Santo Tirso, 19 anos depois Presente em Santo
Tirso desde 1996, o hipermercado Jumbo Pão de Açúcar modernizou-se para ir ao encontro das
necessidades dos clientes: maior oferta de produtos e mais comodidade no ato da compra
Imaginarium abre primeira loja no Alentejo A retalhista de origem espanhola, especialista em jogos
e brinquedos, inaugurou uma nova loja, no centro histórico de Évora ASAE alarga fiscalização ao
comércio eletrónico A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica vai alargar o campo de
atuação ao comércio digital, sobretudo às "novas formas de transação através de meios
informáticos" Intermarché reforça aposta na marca Terra de Sabores Tradição, portugalidade e
regionalidade.
In Hipersuper Online - 30-07-2015

Direção Regional da Cultura do Algarve muda-se para novas instalações
A Direção Regional da Cultura do Algarve (DRCultAlg) está a mudar de instalações, passando a
funcionar, a partir da próxima segunda-feira, no edifício na zona da Penha, em Faro, que antes
albergava a extinta Direção Regional de Economia.
In Sul Informação Online - 30-07-2015

Comércio tradicional com pacote de 40 MEUR de apoio
O IAPMEI indicou esta 2ª-feira que acaba de reforçar os apoios a estratégias de modernização do
setor do comércio tradicional ou de proximidade, com um novo pacote de financiamento de 40
milhões de euros.
In Diário Digital Castelo Branco Online - 27-07-2015

Notícias ao Minuto - IAPMEI reforça apoios ao comércio tradicional com pacote de 40
milhões
"A concessão dos apoios, que conjugam, em igual montante, incentivos não reembolsáveis com
uma linha de crédito especial, garantida pelo Estado, coincidem com a divulgação dos resultados do
concurso aberto este ano pelo IAPMEI -- Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao
Investimento ao abrigo da medida Comércio Investe, o novo instrumento criado para incentivar o
aumento da capacidade competitiva do pequeno comércio de proximidade", refere em
comunicado.
In Notícias ao Minuto Online - 27-07-2015

IAPMEI reforça apoios ao comércio tradicional com pacote de 40 milhões de euros
27 de Julho de 2015, às 13:27 O IAPMEI indicou hoje que acaba de reforçar os apoios a estratégias
de modernização do setor do comércio tradicional ou de proximidade, com um novo pacote de
financiamento de 40 milhões de euros.
In Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online - 27-07-2015

Empresários da Serra da Lousã representados por associação
Empresários da Serra da Lousã representados por associação Aniversário Abrangendo oito
municípios, associação surgiu há exactamente um ano e tem cimentado a sua posição junto dos
empresários, autarquias e demais entidades Crescimento de sócios do comércio De entre os cerca
de 130 associados da AESL, «35% são comércio a retalho», mas «vai disparar para os 70%, porque é
o sector mais difícil de entrar nestas coisas, mas agora, com os eventos que temos vindo a fazer,
rapidamente vamos crescer» para esses valores, diz o presidente da AESL, Carlos Alves, explicando
que, «nos nossos concelhos, temos sete empresas PME Excelência e 34 PME Líder, o que é bom».
In Diário de Coimbra - Associações - 24-09-2015

Proença-a-Nova: Projeto de melhoramento dos lagares tradicionais de azeite recebe menção
honrosa
O Gabinete de Apoio ao Agricultor e Empresário da Câmara Municipal de Proença-a-Nova foi
distinguido com uma Menção Honrosa na edição 2015 dos Prémios Europeus de Promoção
Empresarial (numa associação à iniciativa da Comissão Europeia European Enterprise Promotion
Awards - EEPA) com o projeto "Melhoramento dos Lagares Tradicionais de Azeite do Concelho de
Proença-a-Nova.
In Diário Digital Castelo Branco Online - 24-07-2015

Projeto de melhoramento dos lagares tradicionais de azeite de Proença-a-Nova recebe
menção honrosa
PROENÇA-A-NOVA - O Gabinete de Apoio ao Agricultor e Empresário da Câmara Municipal de
Proença-a-Nova foi distinguido com uma Menção Honrosa na edição 2015 dos Prémios Europeus de
Promoção Empresarial (numa associação à iniciativa da Comissão Europeia European Enterprise
Promotion Awards - EEPA) com o projeto "Melhoramento dos Lagares Tradicionais de Azeite do
Concelho de Proença-a-Nova.
In Local.pt Online - 24-07-2015

Projeto comércio investe com sucesso em Baião
In Comércio de Baião (O) - 21-10-2015

Opinião Ricardo Furtado: "As entidades gestoras e os novos free riders"
Opinião Ricardo Furtado: "As entidades gestoras e os novos free riders" Foi recentemente lançado
no nosso país o "Compromisso para o pagamento pontual", uma iniciativa da ACEGE, da CIP e do
IAPMEI que visa contrariar a prática de pagamentos atrasados que está profundamente enraizada
na economia portuguesa.
In Ambiente Online - 21-07-2015

Algumas interrogações sobre mais um empreendimento imobiliário no Bom Sucesso

- Publicado a 14 de Agosto de 2015 ..
In Gazeta das Caldas Online - 16-08-2015

Algumas interrogações sobre mais um empreendimento imobiliário no Bom Sucesso
Impulsionado pelo artigo publicado na Gazeta na sua edição de 7 de agosto de 2015 sob o título
“Construção de novo resort no Bom Sucesso começa com polémica”, relativo à edificação de “mais
um” empreendimento imobiliário na zona do Bom Sucesso gravitando “mais uma vez” em torno de
“mais um” campo de golfe, em alternativa à indignação pura e simples, decidi-me antes pela
procura de uma resposta para o que poderá estar a passar-se e com que fundamentos.
In Gazeta das Caldas - 14-08-2015

Exportadores e Produtores de frutas e legumes
In Frutas, Legumes e Flores - Regiões - 01-07-2015

INOVAÇÃO-INVESTIMENTO E COMPETITIVIDADE
A indústria de moldes numa história aos quadradinhos
In Região de Leiria - 31-12-2015

Aicep Global Parques promove seminário sobre investimento e competitividade
Secretário de Estado da Inovação e Competitividade e presidente da Câmara de Setúbal são
presenças confirmadas A Aicep Global Parques, empresa pública de gestão de parques industriais,
que detém o BlueBiz, o parque industrial existente no Vale da Rosa, nas instalações da antiga
fábrica da Renault, vai promover um seminário, em Setúbal, sobre Investimento e Competitividade.
In Diário da Região - 31-08-2015

Empresas PME Líder homenageadas no Feriado Municipal
In Defesa da Beira - 31-07-2015

Trifacelos
In Jornal de Notícias - Guia Empresarial - 31-07-2015

"Continua a haver muitas dificuldades", refere Mariana Candeias, numa altura em que foram
aprovadas 39 candidaturas das 60 apresentadas ao programa Comércio Investe (c/som)
O IAPMEI acaba de reforçar os apoios a estratégias de modernização do setor do comércio
tradicional com um novo pacote de financiamento no valor de 40 milhões de euros..
In Rádio Campanário Online - 31-07-2015

Modiko Passive House: Universidade de Aveiro ajuda a construir casa inovadora com elevado
conforto e baixo consumo energético
Na notícia da UA lê-se que "Apesar do sobrecusto associado a esta construção aproximadamente 10
a 12 por cento acima de uma outra casa semelhante com base no sistema construtivo Modiko, está
calculado um retorno do investimento daqui a oito a dez anos, segundo estudos dos investigadores
da UA.
In Ver Portugal Online - 31-07-2015

Passepartout renovou estatuto PME Líder
Rosette Marques A agência de viagens Passepartout, com sede em Coimbra, voltou a ser
reconhecida com o estatuto de PME Líder, em 2015..
In Diário de Coimbra - 30-12-2015

Passepartout renovou estatuto PME Líder
A agência de viagens Passepartout, com sede em Coimbra, voltou a ser reconhecida com o estatuto
de PME Líder, em 2015..
In Diário de Coimbra Online - 30-12-2015

Lisboa acolhe cerca de uma centena de reuniões entre empresas portuguesas, espanholas,
francesas e polacas
2015-11-30 | em Foram 95 as reuniões entre 66 empresas de Portugal, Espanha, Polónia e França,
que o IAPMEI, com o apoio da AIP e de outras entidades nacionais e internacionais, organizou
durante o evento de brokerage do sector agro-alimentar, que decorreu nas instalações da FIL, nos
dias 23 e 24 de novembro, no âmbito da feira ALIMENTARIA.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 30-11-2015

Agenda
AGENDA ? Mota-Engil reúne em assembleia geral de accionistas ? Segunda fase das propostas para
exploração e produção de petróleo no marmexicano à qual deve concorrer a Galp ? Termina
consulta pública da proposta de formação financeira para PME, do IAPMEI e do Conselho de
Supervisores Financeiros.
In Diário Económico - 30-11-2015

LusoMatrix: PME Líder 2015
A Lusomatrix foi distinguida com o Estatuto PME Líder 2015, lançado pelo IAPMEI no âmbito do
Programa FINCRESCE com o objetivo de distinguir empresas com perfis de desempenho superiores,
conferindo-lhes notoriedade e criando-lhes condições otimizadas de financiamento para
desenvolverem as suas estratégias de crescimento e de reforço da sua base competitiva.
In Robótica Online - 30-11-2015

Há 165 mil euros para modernizar o comércio
ACIRO ganha candidatura ao programa «Comércio Investe» Há 165 mil euros para modernizar o
comércio JOAQUIM RIBEIRO [ joaquimribeiro@badaladas..
In Badaladas - 30-10-2015

Manual de educação financeira chega às escolas este ano lectivo
Manual de educação financeira chega às escolas este ano lectivo O plano nacional de formação
financeira vai dar mais um passo na promoção da literacia financeira para crianças, com o
lançamento de um caderno escolar dirigido aos alunos do 1.
In Barrigas de Amor Online - 30-10-2015

Lojistas promovem comércio
Dezena e meia de estabelecimentos das Caldas da Rainha estão a desenvolver com a associação
comercial um projecto conjunto de requalificação e dinamização do comércio de centro urbano,
num investimento de 300 mil euros.
In Diário de Leiria - 30-10-2015

ACIF presente na reunião nacional da rede Enterprise Europe Network
Foto retirada do site http://www..
In Funchal Notícias Online - 30-10-2015

Ecoibéria sem anomalias administrativas
30 de Outubro, 2015 12:01 O Ministério Público do Tribunal Administrativo de Braga determinou o
arquivamento do processo administrativo motivado pela construção das novas instalações da
Ecoibéria, na freguesia de Penselo.
In Guimarães Digital Online - 30-10-2015

Linha de Crédito para PME´s - Mezzanine Financing IFD 2015
Conheça a Linha de Crédito Mezzanine Financing IFD 2015..
In Maisvalias Online - 30-10-2015

Formação financeira para as PME passa a ter um "guia" de objectivos
Por Pedro Crisóstomo 30/10/2015 - 15:53 (actualizado às 17:58) IAPMEI espera ter anualmente 600
empresas envolvidas nos cursos de formação financeira..
In Público Online - 30-10-2015

Caldas da Rainha: Associação e lojas dinamizam projeto para promover comércio
Dezena e meia de estabelecimentos das Caldas da Rainha estão a desenvolver com a associação
comercial um projeto conjunto de requalificação e dinamização do comércio de centro urbano,
num investimento de 300 mil euros.
In Rádio Liz FM Online - 30-10-2015

Ministério Público arquiva queixas sobre ECOIBÉRIA
Em causa a instalação de uma empresa de reciclagem numa zona de reserva ecológica em
Guimarães É mais um passo para a construção da Ecoiberia em Guimarães..
In RUM - Rádio Universitária do Minho Online - 30-10-2015

Manual de educação financeira para as escolas é lançado hoje
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Poupança, o Plano Nacional de Formação

Financeira lança hoje um manual para as escolas..
In Saldo Positivo Online - 30-10-2015

Manual de educação financeira chega às escolas do 1º ciclo
Para assinalar as comemorações do Dia da Formação Financeira em Faro foi hoje apresentado o
primeiro caderno de educação financeira..
In Sol Online - 30-10-2015

Barclays reúne clientes para apresentação de Portugal 2020
Mais de 400 Clientes e potenciais Clientes empresariais assistiram em Lisboa e no Porto a dois
seminários organizados pelo Barclays, em parceria com o IAPMEI - Agência para a Competitividade
e Inovação, dedicados ao Programa "Portugal 2020 - Factores Críticos de Sucesso no Financiamento
às Empresas".
In Local.pt Online - 30-09-2015

"IN Castro" forma empreendedores e activos através do IAPMEI
- 30/09/2015 - 00:00 O "IN Castro" prepara-se para dar formação a empreendedores e a activos das
empresas em parceria com a Academia PME do IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação.
In Rádio Pax Online - 30-09-2015

Ligação terrestre entre o Seixal e o Barreiro e reabilitação dos Estaleiros da Lisnave são
bandeiras do Partido da Terra - MPT no distrito de Setúbal
O Partido da Terra - MPT apresenta-se nestas eleições Legislativas com a ambição de levar o bom
senso e espírito de compromisso à Assembleia da República afirmando que é preciso Fazer
Diferente pela Felicidade dos Portugueses.
In Rostos Online - 30-09-2015

AGE/Albufeira volta a divulgar soluções de emprego e empreendedorismo
Albufeira vai voltar a acolher o evento AGE/Alfufeira: Soluções de Emprego de Empreendedorismo
..
In Sul Informação Online - 30-09-2015

Abertas as Candidaturas ao Prémio Produto Inovação COTEC - NORS
O período de candidaturas à edição de 2015 do Prémio Produto Inovação COTEC - NORS encontrase a decorrer até 26 de outubro, devendo as empresas interessadas submeter a sua candidatura em
www..
In Universia Online - Universia News Portugal Online - 30-09-2015

Futuro Banco do Fomento apresentado a convite da NERC
Futuro Banco do Fomento apresentado a convite da NERC111 A criação de um fundo de “capital
reversível”, que reforce a autonomia financeira das empresas, para se candidatarem a fundos
comunitários, é um dos projetos em fase de embrião que o futuro Banco do Fomento quer aplicar
no terreno.
In Diário As Beiras - 30-07-2015

Aprovados 15 milhões de euros de investimentos em Leiria
Apoios vão “estimular criação de emprego e de riqueza” Centro 2020 deu luz verde a 71
candidaturas Aprovados 15 milhões de euros de investimentos em Leiria Raquel de Sousa Silva
raquel..
In Jornal de Leiria - 30-07-2015

Projeto de apoio aos lagares recebe prémio europeu de promoção empresarial
In Jornal do Fundão - 30-07-2015

Câmara de Seia distingue personalidades e alunos nas comemorações do Feriado Municipal
Alberto Toscano Pessoa A Câmara Municipal de Seia distinguiu, no Feriado Municipal, alunos,
pessoas e empresas que se notabilizaram pelo trabalho, dedicação e mérito, nas mais diversas
áreas, em prol do desenvolvimento e afirmação do concelho.
In Porta da Estrela Online - 30-07-2015

Projeto dos lagares foi distinguido
PRoEnÇA-A-noVA Projeto dos lagares foi distinguido O Gabinete de Apoio ao Agricultor e

Empresário da Câmara Municipal de Proença-a-Nova no dia 15 de julho, foi distinguido com uma
Menção Honrosa na edição 2015 dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial, com o projeto
“Melhoramento dos Lagares Tradicionais de Azeite do Concelho de Proença-aNova”.
In Reconquista - 30-07-2015

Casa inovadora com apoio da UA mostra vantagens do standard "Passiv House"
"Modiko Passive House" foi construída em Oliveirinha 30..
In Universidade de Aveiro Online - Jornal Online - 30-07-2015

Musica: um negócio de milhões
Quase 2 milhões de pessoas participaram em festivais de música este ano..
In Empreendedor.com Online - 29-12-2015

FINANCIAMENTO PARA EMPRESAS ATRAVÉS DO FAST TRACK TO INNOVATION, 27 DE
JANEIRO, LISBOA
2015-12-29 O IAPMEI irá organizar no próximo dia 27 de Janeiro no Auditório do IAPMEI em Lisboa,
uma sessão de informação sobre o programa Fast Track to Innovation (FTI)..
In UACS Online - 29-12-2015

Seminário da ACEGE do Algarve evidenciou urgência de pôr a pessoa no centro da economia Folha do Domingo
Foto © Samuel Mendonça O seminário, promovido na passada quinta-feira pelo núcleo do Algarve
da ACEGE - Associação Cristã de Empresários e Gestores em parceria com o IAPMEI e o Credit
Suisse, deixou clara a ideia de que é urgente voltar a colocar a pessoa no centro da economia, um
princípio há muito defendido pela Igreja Católica.
In Folha do Domingo Online - 29-11-2015

Instrumentos e soluções para reestruturar os negócios
2015-10-29 | em São vários os instrumentos de revitalização ao dispor das empresas e as soluções
que permitem a antecipação dos processos de reestruturação empresarial..
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 29-10-2015

Programa Finicia apoia dois novos projetos empresariais
PROGRAMA FINICIA APOIA DOIS NOVOS PROJETOS EMPRESARIAIS Mais dois projetos empresariais
nasceram com o apoio do Programa Finicia II..
In Cidade Hoje - 29-10-2015

Tome Nota
Prova de agregação na UCNa Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra realiza-se hoje e
amanhã, às 10h00, a prova de agregação em Ciências da Saúde, ramo de Medicina, na especialidade
de Hematologia, de Ana Bela Sarmento Antunes da Cruz Ribeiro.
In Diário de Coimbra - 29-10-2015

Supervisores lançam manual de educação financeira para escolas
A formação financeira das micro e pequenas e médias empresas, em parceria com o IAPMEI, é
outra das prioridades..
In Diário Económico - 29-10-2015

Supervisores lançam manual de educação financeira para escolas
A formação financeira das micro e pequenas e médias empresas, em parceria com o IAPMEI, é
outra das prioridades A educação financeira das crianças portuguesas vai dispor de mais uma
ferramenta..
In Económico Online - 29-10-2015

Prémios Jovens com Gás 2015
In Mirante (O) - Feira e Eventos - 29-10-2015

Supervisores financeiros e IPMAEI dão formação financeira a empresários
O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (composto pelo Banco de Portugal, Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões) lança
na sexta-feira, véspera do Dia Mundial da Poupança, novos projetos de educação financeira,
incluindo um portal de formação à distância (e-learning) e um de formação de empresários e
empreendedores em conjunto com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação.

In Mundo dos Seguros Online (O) - 29-10-2015

Instrumentos de revitalização e transmissão de empresas apresentados em Santarém e
Torres Novas
NOTICIAS DO RIBATEJO EM SUMARIO E ACTUALIZADAS PERIODICAMENTE - "A Imparcialidade Na
Noticia" - UMA REFERÊNCIA NA INFORMAÇÃO REGIONAL - Editor e Responsável: António Centeio
Instrumentos de revitalização e transmissão de empresas apresentados em Santarém e Torres
Novas No próximo dia 12 de novembro, o IAPMEI vai estar na região de Santarém para apresentar
aos empresários os instrumentos de revitalização e transmissão disponíveis para as empresas.
In Notícias do Ribatejo Online - 29-10-2015

Manual de educação financeira chega às escolas ainda este ano lectivo
Plano nacional de formação financeira aposta no 1..
In Público - 29-10-2015

Curtumes. Alcanena faz volantes da Porsche e selas para milionários
O setor de produção de pele, que tem a sua maior concentração nacional no concelho de Alcanena,
tem sido notícia pelos seus bons desempenhos nos mercados mundiais de topo da moda, da
produção automóvel, da aeronáutica e do calçado.
In Ribatejo (O) - 29-10-2015

Dia da Formação Financeira passa por Faro esta Sexta-feira | RUA FM
Publicado em 29 Outubro 2015 por RUAFM O Plano Nacional de Formação Financeira dinamiza a
quarta edição do Dia da Formação Financeira..
In RUA FM Online - 29-10-2015

Quarta edição do AGE Albufeira
O Município de Albufeira e o Instituto do Emprego e Formação Profissional voltaram a firmar a
parceria que possibilita a realização de mais uma edição de um evento que aposta forte na
dinamização da economia regional.
In Algarve24 Online - 29-09-2015

O IAPMEI...
6 O IAPMEI transferiu os seus serviços em Coimbra para novas instalações, localizadas na Rua
Câmara Pestana, n..
In Diário As Beiras - 29-09-2015

Albufeira apresenta ´Soluções de Emprego & Empreendedorismo´
Evento aposta na dinamização da economia regional O Espaço Multiusos de Albufeira (EMA)
prepara-se para acolher mais uma edição do evento "Soluções de Emprego & Empreendedorismo",
uma iniciativa realizada em parceria, pelo quarto ano consecutivo, entre o Município de Albufeira e
o Instituto do Emprego e Formação Profissional.
In Postal do Algarve Online - 29-09-2015

Câmara encurta caminho entre empresas famalicenses organismos públicos
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão assinou protocolos de cooperação com estas AICEP,
IAPMEI e ANI, com o objetivo de fortalecer o apoio à competitividade, inovação e
internacionalização do tecido empresarial, reforçando o seu trabalho enquanto agente facilitador
da iniciativa empresarial, em particular através do Gabinete de Apoio ao Empreendedor, criado no
âmbito do programa Famalicão Made IN.
In Povo Famalicense (O) - 29-09-2015

TMIP distinguida como PME Líder 2015
29-09-2015 A TMIP - Transportes e Logística, foi distinguida pelo IAPMEI, pela qualidade do seu
desempenho e perfil de risco, como PME Líder 2015..
In Transportes em Revista Online - 29-09-2015

Nors patrocina Prémio Produto Inovação COTEC - NORS
O período de candidaturas à edição de 2015 do Prémio Produto Inovação COTEC - NORS encontrase a decorrer até 26 de outubro..
In Velocidade Online - 29-09-2015

Quando a criação do próprio emprego é a tábua de salvação

Há negócios menos tradicionais e que se revelam verdadeiros casos de sucesso..
In i Online - 29-08-2015

IAPMEI reforça apoios ao comércio de proximidade
O IAPMEI acaba de reforçar os apoios a estratégias de modernização do sector do comércio
tradicional com um novo pacote de financiamento no valor de 40 milhões de euros..
In Diário de Aveiro - 29-07-2015

Arquitectura: Oportunidades de financiamento em sessão da Ordem
2015-07-29 A Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos (OASRN) vai promover, amanhã, dia
30, uma sessão de esclarecimento sobre as novas oportunidades para a arquitectura do quadro
comunitário Portugal 2020.
In Edifícios e Energia Online - 29-07-2015

OASRN apresenta oportunidades para a arquitetura no quadro comunitário do Portugal 2020
Foto de Diogo Lage, em facebook..
In Gazeta do Rossio Online - 29-07-2015

Weproductise recebeu visita do Executivo Municipal de Ponte de Lima
2015-11-28 autor O Executivo Municipal de Ponte de Lima efetuou, no dia 25 de novembro, uma
visita de trabalho à empresa Weproductise sedeada em Freixo e com oficina em Sandiães, no
âmbito da iniciativa que visa conhecer os projetos implementados com apoios do Programa Terra
FINICIA.
In Correio do Minho Online - 28-11-2015

INOPOL do IPC acolhe amanhã iniciativa Start & Up 1.º Emprego
Detalhes Categoria: Sociedade Publicado em 28-10-2015 Escrito por CP Através da Academia de
Empreendedorismo - INOPOL, o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) promove amanhã (29), a
partir das 09h00, o Start & Up 1.
In Campeão das Províncias Online - 28-10-2015

IAPMEI vai promover iniciativas em Lagos
O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação vai promover, em parceria com a Câmara
Municipal de Lagos, algumas iniciativas, dirigidas a empreendedores e empresários do concelho..
In DiáriOnline Algarve Online - 28-10-2015

Supervisores lançam livros para crianças e empresas e plataforma online - Dinheiro Vivo
Para comemorar o dia da Formação Financeira, na sexta-feira, será lançado um manual para o 1º
ciclo, um referencial para as empresas e a plataforma e-learning O Conselho Nacional de
Supervisores Financeiros (CNSF) - constituído pela CMVM, Banco de Portugal e pela ASF - vai
assinalar a quarta edição do Dia de Formação Financeira, que se comemora na próxima sexta-feira,
com o lançamento de um manual escolar para o primeiro ciclo, um referencial para as micro,
pequenas e médias empresas, e uma plataforma e-learning.
In Dinheiro Vivo Online - 28-10-2015

O que é um swap? Supervisores vão dar formação financeira a empresários
Os supervisores do sector financeiro anunciam esta semana o lançamento de novos projetos na
área de edução financeira..
In Expresso Online - 28-10-2015

Associação e lojas dinamizam projeto para promover comércio das Caldas da Rainha Notícias : Distribuição (#588557)
28 de Outubro de 2015 Caldas da Rainha, Leiria (Lusa) - Dezena e meia de estabelecimentos das
Caldas da Rainha estão a desenvolver com a associação comercial um projeto conjunto de
requalificação e dinamização do comércio de centro urbano, num investimento de 300 mil euros.
In FashionMag.com Portugal Online - 28-10-2015

Comerciantes com acesso a fundos comunitários para modernizarem lojas
A Associação Comercial dos Concelhos das Caldas da Rainha e Óbidos (ACCCRO) viu aprovada a sua
candidatura à medida “Comércio Investe”, do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação,
que permitirá a um conjunto de empresas do centro urbano das Caldas da Rainha a modernização e
valorização dos seus espaços comerciais com o intuito de se tornarem mais atrativos.

In Jornal das Caldas - 28-10-2015

Comerciantes caldenses com acesso a fundos comunitários para modernizarem lojas
A Associação Comercial dos Concelhos das Caldas da Rainha e Óbidos (ACCCRO) viu aprovada a sua
candidatura à medida "Comércio Investe", do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação,
que permitirá a um conjunto de empresas do centro urbano das Caldas da Rainha a modernização e
valorização dos seus espaços comerciais com o intuito de se tornarem mais atrativos.
In Jornal das Caldas Online - 28-10-2015

Comerciantes caldenses com acesso a fundos comunitários para modernizarem lojas
A Associação Comercial dos Concelhos das Caldas da Rainha e Óbidos (ACCCRO) viu aprovada a sua
candidatura à medida "Comércio Investe", do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação,
que permitirá a um conjunto de empresas do centro urbano das Caldas da Rainha a modernização e
valorização dos seus espaços comerciais com o intuito de se tornarem mais atrativos.
In Jornal de Óbidos Online - 28-10-2015

Supervisores financeiros lançam formação para micro e pequenas empresas
O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros lança na sexta-feira, véspera do Dia Mundial da
Poupança, um instrumento para as micro, pequenas e médias empresas, para ajudar os
empresários a gerir, conhecendo as vantagens e os riscos financeiros.
In Notícias ao Minuto Online - 28-10-2015

Manual de educação financeira chega às escolas este ano lectivo
Por Pedro Crisóstomo 28/10/2015 - 15:51 Plano nacional de formação financeira aposta no 1..
In Público Online - 28-10-2015

Soluções de emprego e empreendedorismo em debate em Albufeira
O Município de Albufeira e o Instituto do Emprego e Formação Profissional voltaram a firmar a
parceria que possibilita a realização de mais uma edição de um evento que aposta forte na
dinamização da economia regional.
In Algarve Informativo Online - 28-09-2015

Portugal Sou Eu e IVV assinam protocolo
por Ana Rita Costa- 25 Setembro, 2015 O Portugal Sou Eu e o Instituto da Vinho e do Vinho (IVV)
assinaram um protocolo que estabelece as regras de adesão, com acesso direto, dos produtos do
setor vitivinícola qualificados com a marca 'Vinhos de Portugal/Wines of Portugal', ao selo 'Portugal
Sou Eu'.
In Diário Agrário Online - 28-09-2015

APMEI muda-se para a Rua Câmara Pestana
IAPMEI muda-se para a Rua Câmara Pestana O IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas mudou de instalações, pelo que, a partir de hoje, os serviços já funcionam na Rua Câmara
Pestana, 74, em Coimbra.
In Diário de Coimbra - 28-09-2015

Sessão de Esclarecimento sobre Incentivos às empresas no âmbito do Portugal 2020
CARREGAL DO SAL - Cerca de 50 empresários do Concelho participaram na sessão sobre os
incentivos às empresas previsto no atual quadro comunitário de apoios - o Portugal 2020..
In Local.pt Online - 28-09-2015

NERBA explica como aproveitar as oportunidades do 2020
Na passada quinta-feira a Associação Empresarial do Distrito de Bragança -NERBA apresentou no
Auditório Municipal de Freixo de Espada à Cinta um ciclo de conferências cujo grande objetivo foi
explicar como é que se pode concorrer aos apoios do programa Portugal 2020.
In Notícias do Nordeste Online - 28-09-2015

Candidatos do PAN e do MPT apostam no desenvolvimento do distrito - Entrevista a Vítor
Alhandra e Cristina Rodrigues
Vítor Alhandra, cabeça de lista do Partido da Terra (MPT) Vítor Alhandra, 59 anos, é o cabeça-delista do MPT- Partido da Terra pelo distrito de Setúbal..
In Setubalense (O) - 28-09-2015

Carregal do Sal: esclarecimentos sobre incentivos às empresas no âmbito do Portugal 2020

28 Setembro, 2015 |Autor: ViseuMais Cerca de 50 empresários do Concelho participaram na sessão
sobre os incentivos às empresas previsto no actual quadro comunitário de apoios - o Portugal
2020..
In ViseuMais.com Online - 28-09-2015

NOVO BANCO lidera no PME Crescimento 2015 no apoio às Micro e Pequenas Empresas
In Emigrante - Mundo Português (O) - 28-08-2015

Goanvi é PME Líder
Goanvi é PME Líder A empresa alcobacense Goanvi foi distinguida com o selo de PME Líder do
IAPMEI, depois de já ter recebido no início do ano a distinção de empresa Gazela pela CCDR Centro..
In Gazeta das Caldas - 28-08-2015

WORKSHOPS GRATUITOS PARA EMPRESAS
2015-08-28 Em setembro, a Academia de PME do IAPMEI irá desenvolver, nas suas instalações em
Lisboa, com a participação da formadora Teresa Botelho (Business & Executive Coach), um conjunto
de 2 workshops gratuitos, nas áreas de vendas e gestão de equipas, destinados a quadros de
empresas:.
In UACS Online - 28-08-2015

Comércio de proximidade. IAPMEI reforça apoio com pacote de 40 milhões
O IAPMEI acaba de reforçar os apoios a estratégias de modernização do setor do comércio
tradicional com um novo pacote de financiamento no valor de 40 milhões de euros..
In Aicep Portugal Global Online - 28-07-2015

Nova loja de eletrodomésticos na cidade de Póvoa de Varzim
PÓVOA DE VARZIM - Na passada sexta-feira, 24 de Julho, foi inaugurada uma nova loja de
eletrodomésticos na Póvoa de Varzim..
In Local.pt Online - 28-07-2015

Quando uma ida ao dentista é o auge do seu dia
Segunda, 27 Julho 2015 15:11 As Clínicas São Gonçalo (CSG) são, há dois anos consecutivos,
consideradas PME Excelência e PME Líder..
In Pontos de Vista.com.pt Online - 28-07-2015

IAPMEI reforça apoios ao comércio de proximidade
- 28/07/2015 - 07:00 - O IAPMEI acaba de reforçar os apoios a estratégias de modernização do
sector do comércio tradicional com um novo pacote de financiamento no valor de 40 milhões de
euros..
In Rádio Voz da Planície Online - 28-07-2015

Licenciamento industrial IAPMEI dinamiza novo SIR
In Defesa da Beira - 27-11-2015

Apoio a projectos de instalação empresas em Ponte de Lima
30 Novembro 2015 o programa trata-se de um fundo de financiamento, destinado a apoiar
projectos de investimento desenvolvidos por micro e pequenas empresas do Concelho de Ponte de
Lima..
In Directobras Online - 27-11-2015

Como gerir o tempo?
Formação grátis no IAPMEI COMO GERIR O TEMPO? A business & executive coach, Teresa Botelho,
da Action Coach Portugal, dinamiza ações de formação gratuitas para empresários em colaboração
com a Academia de PME do IAPMEI.
In OJE - 27-11-2015

UA recebe iniciativa Missão 1.º Emprego
Seminário Start&Up, dia 3 de dezembro, na Sala de Atos Académicos No âmbito da iniciativa
"Missão 1..
In Universidade de Aveiro Online - Jornal Online - 27-11-2015

IAPMEI cria referencial financeiro para combater iliteracia nas PME | VidaEconomica
O Instituto de Apoio s Pequenas e Médias Empresas e Inovação (IAP 008000 MEI) está preocupado

com a iliteracia financeira e o impacto que isso pode ter na sobrevivência das empresas..
In Vida Económica Online - 27-11-2015

Revitalização de empresas
No próximo dia 12 de novembro, o IAPMEI vai estar na região de Santarém para apresentar aos
empresários os instrumentos de revitalização e transmissão disponíveis para as empresas..
In Abarca - 27-10-2015

IAPMEI reforça com 40 milhões de euros apoios ao comércio tradicional | Economia |
Dinheiro Digital
HOJE às 13:37 O IAPMEI indicou que acaba de reforçar os apoios a estratégias de modernização do
setor do comércio tradicional ou de proximidade, com um novo pacote de financiamento de 40
milhões de euros.
In Diário Digital Online - Dinheiro Digital Online - 27-07-2015

Comércio de proximidade. IAPMEI reforça apoio com pacote de 40 milhões
O IAPMEI acaba de reforçar os apoios a estratégias de modernização do setor do comércio
tradicional com um novo pacote de financiamento no valor de 40 milhões de euros..
In OJE Online - 27-07-2015

AEP e IAPMEI explicam licenciamento industrial
No próximo dia 3 de dezembro, realiza-se no auditório do edifício de serviços da AEP um seminário
sobre a recente reforma do sistema de licenciamento industrial..
In AEP - Associação Empresarial de Portugal Online - 26-11-2015

Frotcom International distinguida como PME Líder
26/11 2015 A Frotcom International foi mais uma vez distinguida como "PME Líder"..
In Eurotransporte Online - 26-11-2015

Frotcom Internacional distinguida como "PME Líder" - Fleet Magazine
A Frotcom International foi reconhecida como uma das melhores e mais competitivas PME's em
Portugal pelo Ministério Português de Economia através do IAPMEI (Agência Pública para as PME e
Inovação)..
In Fleet Magazine Online - 26-11-2015

Diretor da Startup Lisboa assume secretaria de Estado da Indústria
26 de Novembro de 2015 João Vasconcelos, diretor-geral da incubadora de empresas Startup
Lisboa, vai assumir o cargo de secretário de Estado da Indústria..
In InfoFranchising.pt Online - 26-11-2015

Sessão discute revitalização e transmissão de empresas
Leiria Sessão discute revitalização e transmissão de empresas Revitalização e transmissão de
empresas é o tema de uma sessão que se realiza hoje nas instalações da Nerlei, em Leiria..
In Jornal de Leiria - 26-11-2015

AFTEBI não sai da Covilhã
O PRESIDENTE da Câmara da Covilhã garantiu que a Associação para a Formação Tecnológica e
Profissional da Beira Interior-AFTEB I, não sairá da Covilhã..
In Jornal do Fundão - 26-11-2015

Oliveira Martins nas Infraestruturas e Nelson Souza no Desenvolvimento e Coesão
25 Novembro 2015, 14:39 por Jornal de Negócios | O filho do até agora presidente do Tribunal de
Contas entra no Governo de António Costa para a pasta das Infra-estruturas..
In Negócios Online - 26-11-2015

"Missão 1º Emprego" passa na Universidade de Aveiro
Academia acolhe a 3 de dezembro um seminário com o lema "Cria o teu Negócio" dirigido a todos
os alunos..
In Notícias de Aveiro Online - 26-11-2015

Seminário para PME s promovido em Ansião
AMANHÃ 'Oportunidades Portugal 2020' é o tema do seminário promovido amanhã no Centro de
Negócios de Ansião..

In Diário de Leiria - 26-10-2015

Os Novos e os Velhos Negócios: Retrato dos Nossos Comerciantes
Como vai o comércio tradicional na região? Será que os negócios com décadas ou mesmo mais do
que um século nos tempos atuais estão bem e recomendam-se? Ou será que a diferença entre
manter a porta aberta ou fechada é quase nenhuma quanto a clientes; e os novos negócios têm
pernas para andar? Ou apenas garantem pouco mais do que a subsistência dos seus donos.
In Valor Local Online - 26-10-2015

Importância dos centros tecnológicos unânime para empresários e candidatos PS
Importância dos centros tecnológicos unânime para empresários e candidatos PS D esenvolver um
programa de reforço de centros tecnológicos enquanto instituições intermediárias entre a
produção e a difusão de conhecimento pelas empresas é um dos compromissos do PS que resultou
unânime na conversa mantida ontem entre a candidatura do PS/Braga e a direção da Associação
Industrial do Minho (AIMinho), em Braga.
In Diário do Minho - 26-09-2015

Aprender a gerir uma empresa
Classificação após a 1ª decisão 2ª volta VEJA AS CLASSIFICAÇÕES TOTAIS EM WWW..
In Expresso - Economia - 26-09-2015

Farol da Nossa Terra - Carregal do Sal acolheu sessão de esclarecimento sobre incentivos às
empresas no âmbito do Portugal 2020
Cerca de meia centena de interessados marcaram presença na sessão de esclarecimento sobre o
programa de incentivos às empresas, no âmbito do Portugal 2020, que o IAPMEI, através da sua
coordenadora para a Região Centro, Osória Veiga Miranda, apresentou no salão nobre dos Paços do
Concelho de Carregal do Sal, hoje, 25 de Setembro, ao final da tarde, promovida pela Câmara
Municipal através do Gabinete de Apoio ao Empresário.
In Farol da Nossa Terra Online - 26-09-2015

Seminário "Portugal 2020 - Apoio às Empresas"
PÓVOA DE VARZIM - No dia 29 de setembro, terça-feira, às 18h00, irá realizar-se, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, o Seminário "Portugal 2020 - Apoio às Empresas", com a presença do
Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Manuel Castro Almeida.
In Local.pt Online - 26-09-2015

Tertúlia Algarvia distinguida com estatuto de PME Líder 2015
A empresa Good Moments, Lda..
In Algarve Informativo Online - 26-08-2015

FARO:Tertúlia Algarvia distinguida com estatuto de PME Líder 2015
25-08-2015 A empresa Good Moments, Lda..
In Algarve Primeiro Online - 26-08-2015

Tertúlia Algarvia distinguida com estatuto de PME Líder 2015 | RUA FM
Publicado em 26 Agosto 2015 por RUA A empresa Good Moments, Lda..
In RUA FM Online - 26-08-2015

Tertúlia Algarvia distinguida com o estatuto de PME Líder 2015
A Good Moments, empresa que gere e explora o restaurante e espaço cultural Tertúlia Algarvia, na
Vila-Adentro de Faro, foi distinguida com o estatuto de PME Líder 2015..
In Sul Informação Online - 26-08-2015

Tertúlia Algarvia distinguida com estatuto de PME Líder 2015
A empresa Good Moments, Lda..
In Voz do Algarve Online (A) - 26-08-2015

Oliveira Martins nas Infraestruturas e Nelson Sousa no Desenvolvimento e Coesão
25 Novembro 2015, 14:39 por Jornal de Negócios | O filho do até agora presidente do Tribunal de
Contas entra no Governo de António Costa para a pasta das Infra-estruturas..
In Negócios Online - 25-11-2015

Santos Silva vai chefiar a diplomacia política e económica

25 Novembro 2015, 16:31 por A..
In Negócios Online - 25-11-2015

Politécnico de Portalegre recebe Encontro Nacional da Bioenergia
Details Written by O Instalador Category: Notícias Published: 25 November 2015 Integrado nas
comemorações do 35..
In Revista O Instalador Online - 25-11-2015

Oliveira Martins nas Infraestruturas e Nelson Sousa no Desenvolvimento e Coesão
14:39 ..
In Sábado Online - 25-11-2015

Lagos associa-se a IAPMEI
O Município de Lagos associa-se às iniciativas do IAPMEI acolhendo várias atividades com interesse
para o sector empresarial numa perspetiva de aproximação da informação e formação aos
empresários locais.
In Algarve24 Online - 25-10-2015

Fundos Comunitários aprovados para renovar o comércio caldense
- Publicado a 23 de Outubro de 2015 ..
In Gazeta das Caldas Online - 25-10-2015

Nors patrocina Prémio Produto Inovação COTEC - NORS
21 Setembro 2015 O período de candidaturas à edição de 2015 do Prémio Produto Inovação COTEC
- NORS encontra-se a decorrer até 26 de outubro..
In Auto Aftermarket News Online - 25-09-2015

OndaGrafe adere ao Compromisso de Pagamento Pontual
A OndaGrafe tornou-se membro do Compromisso de Pagamento Pontual e foi reconhecida pelos
presidentes da ACEGE, IAPMEI, CIP e APIFARMA, com o diploma de membro da iniciativa..
In Do Papel Online - 25-09-2015

Jornal das Oficinas - Nors patrocina Prémio Produto Inovação COTEC - NORS
A Nors é, pelo segundo ano consecutivo, o patrocinador exclusivo do Prémio Produto Inovação
COTEC-NORS, prémio destinado a distinguir bens ou serviços inovadores dirigidos a mercados
globais, que tenham sido desenvolvidos por empresas nacionais ou estrangeiras a operar em
Portugal.
In Jornal das Oficinas Online - 25-09-2015

AFFINITY: Um novo conceito das TI´s em Portugal
25 de Agosto de 2015, 8:00 Em Setembro 2012, surgiu a AFFINITY, uma nova empresa de serviços
na área das Tecnologias de Informação e Telecomunicações com os serviços de Outsourcing,
Nearshore e Mobile.
In BIT Magazine Online - 25-08-2015

Autarquia e IAPMEI promovem Dia do Atendimento em Alcoutim - Algarlife
Home Atualidade Municípios Alcoutim Autarquia e IAPMEI promovem Dia do Atendimento em
Alcoutim Autarquia e IAPMEI promovem Dia do Atendimento em Alcoutim webEditorJul 24,
2015Alcoutim Like O Município de Alcoutim em parceria com o IAPMEI a Agência para a
Competitividade e Inovação, IP, vai realizar na sede de concelho, no próximo dia 27 de julho, entre
as 10h00 e as 17h00, o Dia do Atendimento Descentralizado, com o objetivo de reforçar a
proximidade às empresas.
In AlgarLife Online - 25-07-2015

Pestana Alvor South Beach é inaugurado a 1 de Agosto - Algarlife
Home Atualidade Turismo Hotelaria News Pestana Alvor South Beach é inaugurado a 1 de Agosto
Pestana Alvor South Beach é inaugurado a 1 de Agosto webEditorJul 24, 2015Hotelaria News Like O
Pestana Hotel Group anuncia a abertura no Algarve, do Pestana Alvor South Beach já no início do
mês de Agosto.
In AlgarLife Online - 25-07-2015

Uma casa para criar negócios
Uma casa para criar negóciosEstá inaugurada e em pleno funcionamento a primeira habitação para

empreendedores do país..
In Expresso - Emprego - 25-07-2015

“É uma ferramenta formativa na área da gestão”
Miguel Cruz Presidente do IAPMEI analisa o Global Management Challenge “É uma ferramenta
formativa na área da gestão” O IAPMEI está ligado desde 1992 ao Global Management Challenge..
In Expresso - Global Challenge - 25-07-2015

ACG estende passadeira vermelha
A Associação de Comércio e Serviços do Distrito da Guarda (ACG) e o município de Celorico da Beira
deram mais cor ao Natal do seu centro urbano, através da colocação de uma passadeira vermelha
nas zonas de maior atividade comercial.
In Interior Online (O) - 24-12-2015

Espaço Associação Industrial do Distrito de Aveiro
Espaço Associação Industrial do Distrito de Aveiro Encontram-se abertas as inscrições para o
Seminário Especializado “Gestão Fiscal Competitividade Nacional e Internacional”, que irá
acontecer a 3 Dezembro, das 14.
In Diário de Aveiro - 24-11-2015

Estado encaixa 9,6 milhões com venda de imóveis
O Estado arrecadou cerca de 9,6 milhões de euros com três operações de venda de imóveis
realizadas em Julho e Outubro, segundo os dados revelados no site da Direcção-geral do Tesouro e
Finanças (DGTF).
In Diário dos Açores - 24-11-2015

O milagre de Lisboa ou apenas o poder da inovação
24/11/2015 17:27 Lisboa já entrou no roteiro da Inovação..
In Exame Informática Online - 24-11-2015

Conferência: As Maiores do Portugal Tecnológico
24/11/2015 12:43 Qual a empresa de tecnologias que mais fatura em Portugal? Eis a questão que a
Exame Informática deverá revelar esta tarde..
In Exame Informática Online - 24-11-2015

Jornal das Oficinas - Tecniverca distinguida PME líder 2015
O IAPMEI atribuiu à empresa Tecniverca - Máquinas e Ferramentas, Lda..
In Jornal das Oficinas Online - 24-11-2015

Software do INESC TEC ajuda médicos a diagnosticar cancro da mama e da próstata
Terça, 24 Novembro 2015 10:40 O software ExpertBayes, criado por investigadores do INESC TEC,
irá ajudar os profissionais de saúde a diagnosticar doenças como o cancro da mama e da próstata..
In Viva!Porto Online - 24-11-2015

Equipas disputam final em novembro
A segunda volta do Global Management Challenge terminou esta semana e são já conhecidas as
formações que vão competir na última etapa desta 36ª edição A final nacional da prova realiza-se
dia 16 de novembro.
In Expresso - Economia - 24-10-2015

Uma final competitiva
Experiente neste desafio, João Gonçalves, líder da equipa IAPMEI/Felpos Bomdia, estima que a final
nacional do Global Management Challenge 2015 venha a ser uma das mais renhidas por que já
passou "Analisando os resultados que as restantes equipas que alcançaram a final obtiveram nesta
segunda fase, acreditamos que o evento deste ano será dos mais competitivos dos últimos anos",
explica João Gonçalves que já integrou duas finais nacionais e internacionais.
In Expresso Online - 24-10-2015

"Baixa do IMI representa quebra de cerca de um milhão" - Entrevista a Eduardo Vítor
Rodrigues
Sobre a multa da VL9, o presidente considera que “só pode ser um equívoco, porque se havia lugar
a algum tipo de imputação de responsabilidade não era à pessoa que acaba de tomar posse e que a
única diligência que fez culminou em reduzir a indemnização para metade.

In Gaiense (O) - 24-10-2015

Mais PME portuguesas a recorrer à EEN
A AEP está apostada na divulgação dos serviços que presta às empresas..
In AEP - Associação Empresarial de Portugal Online - 24-09-2015

Organismos públicos mais próximos das empresas famalicenses
CÂMARA ASSINA PROTOCOLO COM AICEP, IAPMEI E ANI ORGANISMOS PÚBLICOS MAIS PERTO DAS
EMPRESAS A Câmara Municipal de Famalicão assinou protocolos de colaboração com a AICEP, o
IAPMEI e a ANI, três entidades públicas que, a partir de agora, vão acompanhar de perto as
empresas famalicenses, referenciadas pelo Gabinete de Apoio ao Empreendedor da autarquia,
tendo em vista a competitividade, a inovação e a internacionalização do tecido empresarial.
In Cidade Hoje - 24-09-2015

Driven procura revitalizar potencial da DRI
24 de Setembro de 2015 A nova empresa do grupo e..
In ComputerWorld Online - 24-09-2015

Arcos de Valdevez: Câmara Municipal e IN.CUBO promovem Dia do Atendimento
Descentralizado às empresas
2015-09-24 autor Com o objetivo de reforçar a proximidade às empresas da região a Câmara
Municipal de Arcos de Valdevez e a IN..
In Correio do Minho Online - 24-09-2015

Portugal Sou Eu e IVV assinam protocolo - Distribuição Hoje
O Portugal Sou Eu e o Instituto da Vinho e do Vinho (IVV) assinaram um protocolo que estabelece as
regras de adesão, com acesso direto, dos produtos do setor vitivinícola qualificados com a marca
'Vinhos de Portugal/Wines of Portugal', ao selo 'Portugal Sou Eu'.
In Distribuição Hoje Online - 24-09-2015

Equipas na segunda volta
Ao todo são 64 as equipas que estão a disputar a segunda volta da edição de 2015 do Global
Management Challenge Começou esta semana a segunda volta do Global Management Challenge
2015..
In Expresso Online - 24-09-2015

"Portugal Sou Eu" e IVV assinam protocolo para promover o setor vitivinícola
24 Set 2015 O "Portugal Sou Eu" e o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) assinaram um protocolo
que estabelece as regras de adesão, com acesso direto, dos produtos do setor vitivinícola,
qualificados com a marca "Vinhos de Portugal/Wines of Portugal", ao Selo "Portugal Sou Eu" Criada
pelo IVV, a marca "Vinhos de Portugal/Wines of Portugal" destina-se exclusivamente a vinhos
provenientes de uvas produzidas e vinificadas em Portugal, desde que se tratem de vinhos
classificados com a DO -Denominação de Origem ou IG -Indicação Geográfica ou vinhos produzidos
por entidades com o sistema de gestão de qualidade certificado.
In Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. Online - 24-09-2015

Parkubis, 14 anos depois
In Jornal do Fundão - 24-09-2015

Câmara Municipal e IN.CUBO promovem Dia do Atendimento Descentralizado às empresas
ARCOS DE VALDEVEZ - Com o objetivo de reforçar a proximidade às empresas da região a Câmara
Municipal de Arcos de Valdevez e a IN..
In Local.pt Online - 24-09-2015

Parkurbis, 14 anos depois
O Parkurbis é um projecto com passado e com futuro..
In Notícias da Covilhã - 24-09-2015

Do director - bastidores
In Sábado - 24-09-2015

Setúbal está a receber Semana do Mar
Navio Escola Sagres Moscatel “Torna Viagem” regressa a Azeitão Entidades abordam apoios Novos

investimentos em Setúbal DR O s dirigentes da Aicep Portugal Global, do IAPMEI, da Administração
do Porto de Setúbal e Sesimbra e do IPS-Instituto Politécnico de Setúbal, abordaram o tema dos
apoios que as entidades que representam podem dar às empresas instaladas e às que procuram na
região, num seminário realizado na passada semana pela Aicep Portugal Global.
In Setúbal Mais - 24-09-2015

Instituto da Vinha e do Vinho adere ao Portugal Sou Eu
Detalhes 24-09-2015 O Portugal Sou Eu e o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) assinaram um
protocolo que estabelece as regras de adesão, com acesso direto ao selo, dos produtos do setor
vitivinícola qualificados com a marca Vinhos de Portugal/Wines of Portugal.
In Store Magazine Online - 24-09-2015

Projetos portugueses de empreendedorismo vencem competição europeia
O IAPMEI anunciou os vencedores nacionais da edição 2015 dos Prémios Europeus de Promoção
Empresarial..
In Aicep Portugal Global Online - 24-07-2015

Autarquia e IAPMEI promovem Dia do Atendimento Descentralizado em Alcoutim
Tavira, 24 Jul (Rádio Horizonte Algarve) Com o objetivo de reforçar a proximidade às empresas, o
Município de Alcoutim, em parceria com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, IP,
vai realizar na sede de concelho, no próximo dia 27 de julho, entre as 10h00 e as 17h00, o Dia do
Atendimento Descentralizado.
In Algarve Notícias Online - 24-07-2015

Galeria dos presidentes
In Diário de Leiria - Empresas - 24-07-2015

Incubadora de empresas vale prémio nacional
O projeto "IUPEN - Incubadora Urbana Polinucleada de Empresas e Negócios" valeu ao município do
Fundão o primeiro lugar nos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015, na categoria
"Desenvolvimento do Ambiente Empresarial".
In Interior Online (O) - 24-07-2015

Alcoutim: Autarquia e IAPMEI promovem Dia do Atendimento Descentralizado | Jornal do
Algarve
In Jornal do Algarve Online - 24-07-2015

Gil reclama situações de incumprimento
In Record - 24-07-2015

IAPMEI e Câmara prestam assistência técnica personalizada aos empresários de Alcoutim
Promover uma maior proximidade com o tecido empresarial do concelho é o grande objetivo do Dia
do Atendimento Descentralizado que a Câmara de Alcoutim vai promover na segunda-feira, nos
Paços do Concelho.
In Sul Informação Online - 24-07-2015

Lisboa abre portas à primeira casa para empreendedores nacionais e estrangeiros
24 Julho 2015 | por Regina Baptista , Câmara Municipal de Lisboa É na capital portuguesa e na
antiga residência de estudantes da Rua do Comércio, que abriu portas, na segunda-feira, a primeira
residência para empreendedores.
In Ver Portugal Online - 24-07-2015

Projetos portugueses de empreendedorismo vencem competiÃ§Ã£o europeia |
VidaEconomica
O IAPMEI anunciou os vencedores nacionais da edição 2015 dos Prémios Europeus de Promoção
Empresarial..
In Vida Económica Online - 24-07-2015

AIP apoia empresas no licenciamento industrial
A Lei do licenciamento industrial mudou..
In Agricultura e Mar Actual Online - 23-12-2015

ACG estende passadeira vermelha

In Interior (O) - 23-12-2015

Bruxelas quer ajudar PME a aceder aos mercados - Dinheiro Vivo
Financiamento dominou a Assembleia Anual das PME..
In Dinheiro Vivo Online - 23-11-2015

Empresários da restauração de Albufeira afetados por temporal terão condições especiais de
apoio - Folha do Domingo
Foto © Samuel Mendonça A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP)
apresentou na quinta-feira aos empresários do setor afetados pelo temporal de 01 de novembro
em Albufeira, que provocou prejuízos de 14 milhões de euros, apoios financeiros com condições
especiais.
In Folha do Domingo Online - 23-11-2015

Global Management Challenge já tem finalista português
Novembro 23, 2015 Notícias A equipa IAPMEI/Felpos Bomdia sagrou-se vencedora e será a
representante nacional na final internacional, que vai decorrer em Macau, de 18 a 20 de Abril do
próximo ano..
In Human Resources Portugal Online - 23-11-2015

Portugal vence nos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015
O projeto Lisboa Empreende, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, venceu na categoria de
topo "Grande Júri" da edição de 2015 dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial, atribuídos
pela Comissão Europeia, a 19 de novembro no Luxemburgo, no contexto da Semana Europeia das
PME.
In Local.pt Online - 23-11-2015

Junta-te ao movimento #somosensinoprofissional | Mais Educativa
Se és aluno de um curso profissional ou aprecias este tipo de ensino, e tens um gostinho especial
pela fotografia, lançamos-te um convite: tira uma foto que represente para ti o que é ser ensino
profissional, escreve #somosensinoprofissional e publica-a no Instagram e/ou no Facebook.
In Mais Educativa Online - 23-11-2015

AERLIS e IAPMEI realizam Seminário "Revitalização e Transmissão de Empresas"
por Oeiras Digital | 23 de Novembro de 2015 | 15:00 Esta atividade tem o objetivo de dar a
conhecer os instrumentos de revitalização ao dispor das empresas e as soluções que promovam a
antecipação dos processos de reestruturação empresarial por Oeiras Digital | 23 de Novembro de
2015 | 15:00 No âmbito duma parceria entre o IAPMEI e a AERLIS, realiza-se no próximo dia 3 de
dezembro no Carregado, o Seminário "Revitalização e Transmissão de Empresas".
In Oeiras Digital Online - 23-11-2015

Estado encaixa 9,6 milhões com venda de imóveis
Garagem militar da Ajuda fez parte das alienações..
In Público - 23-11-2015

Fundos Comunitários aprovados para renovar o comércio caldense
A candidatura apresentada pela Associação Comercial dos Concelhos das Caldas da Rainha e Óbidos
(ACCCRO) em Abril, à medida “Comércio Investe” do IAPMEI, foi aprovada..
In Gazeta das Caldas - 23-10-2015

Estatuto PME Líder e PME Excelência
C ertamente já ouviram falar que determinada empresa é PME Líder ou PME excelência e não
percebem como é que essa distinção é atribuída a determinada empresa e para que serve na
prática..
In Progresso de Paredes (O) - 23-10-2015

O Retrato dos nossos comerciantes
In Valor Local - 23-10-2015

IAPMEI dinamiza Dia dos Centros Tecnológicos
In Vida Económica - 23-10-2015

Empresas famalicenses mais próximas da AICEP, IAPMEI e ANI

"Sempre que criamos condições para que as empresas produzam mais, estamos a criar condições
para que as empresas empreguem mais..
In Aicep Portugal Global Online - 23-09-2015

PME Líder Awards premeia Alidata
23 de Setembro de 2015, 12:00 A Alidata voltou a ser distinguida com o estatuto PME Líder em
2015, pelo banco britânico Barclays, no âmbito do PME Líder Awards..
In BIT Magazine Online - 23-09-2015

"Portugal Sou Eu" e IVV assinam protocolo para promover o sector vitivinícola | Cacho
O "Portugal Sou Eu" e o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) assinaram um protocolo que estabelece
as regras de adesão, com acesso directo, dos produtos do sector vitivinícola, qualificados com a
marca "Vinhos de Portugal/Wines of Portugal", ao Selo "Portugal Sou Eu".
In Cacho Online - 23-09-2015

Empresas famalicenses mais próximas da AICEP, IAPMEI e ANI
2015-09-23 autor "Sempre que criamos condições para que as empresas produzam mais, estamos a
criar condições para que as empresas empreguem mais..
In Correio do Minho Online - 23-09-2015

Protocolos com entidades públicas em prol das empresas famalicenses
In Jornal do Ave - 23-09-2015

Alidata distinguida como PME Líder
A Alidata voltou a ser distinguida com o estatuto PME Líder em 2015, pelo banco britânico Barclays,
no âmbito do PME Líder Awards..
In Local.pt Online - 23-09-2015

Dia do Atendimento Descentralizado no município poveiro
PÓVOA DE VARZIM - O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, IP, em parceria com o
Gabinete Investemais da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, vai realizar, no dia 28 de setembro,
durante o período da tarde, o Dia do Atendimento Descentralizado.
In Local.pt Online - 23-09-2015

AICEP, IAPMEI e ANI mais próximas das empresas famalicenses
VILA NOVA DE FAMALICÃO - AICEP, IAPMEI e ANI estão agora mais próximas das empresas
famalicenses..
In Local.pt Online - 23-09-2015

12 empresas disputam Troféus Luso-Franceses 2015
Acabam de ser reveladas as empresas que estão na corrida aos Troféus Luso-Franceses, uma
iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (CCILF) já na 22..
In Local.pt Online - 23-09-2015

Prémio Produto Inovação COTEC-NORS volta a distinguir empresas inovadoras - Logistica
Hoje
O Prémio Produto Inovação COTEC-NORS, iniciativa criada com a missão de distinguir bens ou
serviços inovadores dirigidos a mercados globais que tenham sido desenvolvidos por empresas
nacionais ou estrangeiras a operar em Portugal, e que conta com o patrocínio da NORS, vai ser
entregue no próximo dia 27 de novembro.
In Logística & Transportes Hoje Online - 23-09-2015

Parkurbis, 14 anos depois
2015-09-23 O Parkurbis é um projecto com passado e com futuro..
In Notícias da Covilhã Online - 23-09-2015

Explique isso melhor. Como funcionará o fundo de capitalização do PS para empresas?
explique isso melhor O programa do PS prevê um Fundo de Capitalização para empresas financiado
por fundos europeus..
In Observador Online - 23-09-2015

"Portugal Sou Eu" e IVV assinam protocolo para promover o setor vitivinícola
O "Portugal Sou Eu" e o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) assinaram um protocolo que estabelece

as regras de adesão, com acesso direto, dos produtos do setor vitivinícola, qualificados com a marca
"Vinhos de Portugal/Wines of Portugal", ao Selo "Portugal Sou Eu".
In Revista de Vinhos Online - 23-09-2015

Bastidores: Histórias de refugiados e combatentes
17:00 ..
In Sábado Online - 23-09-2015

Município de Alcoutim abre concurso para a atribuição de bolsas de estudo para ensino
superior
Prosseguindo uma política de apoio ao ingresso no ensino superior, a Câmara Municipal de
Alcoutim aprovou, em reunião do executivo de 23 de julho, a abertura de concurso público para as
candidaturas às Bolsas de Estudo Dr.
In Algarve Informativo Online - 23-07-2015

GEEPMEs , Gestão de Energia em PME´s
Os últimos dados estatísticos publicados pelo INE demonstram mais uma vez que em Portugal a
quase totalidade das empresas não financeiras são Micro, Pequenas e Médias Empresas, (PME’s)..
In Diário da Região - 23-07-2015

Autarquia e IAPMEI promovem Dia do Atendimento Descentralizado em Alcoutim
Com o objetivo de reforçar a proximidade às empresas, o Município de Alcoutim, em parceria com
o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, IP, vai realizar na sede de concelho, no
próximo dia 27 de julho, entre as 10h00 e as 17h00, o Dia do Atendimento Descentralizado.
In DiáriOnline Algarve Online - 23-07-2015

Tudo sobre o Portugal 2020 | Económico
Ontem 14:05 Sabia que se vier de um dos 164 concelhos de baixa densidade pode ter vantagens? E
que as despesas relacionadas com as despesas da candidatura não são elegíveis? Ou que mesmo
sendo uma empresa em PER, é possível recorrer a fundos europeus? O Diário Económico perguntou
e respondeu a estas dúvidas com a ajuda da Agência para o Desenvolvimento e Coesão.
In Económico Online - 23-07-2015

“Quem tem a solução para os problemas da economia portuguesa são as empresas”
Portugal 2020 debatido na AEPF “Quem tem a solução para os problemas da economia portuguesa
são as empresas” O Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Manuel Castro Almeida,
esteve em Paços de Ferreira, no passado dia 16 de julho, a propósito de um seminário subordinado
ao tema Portugal 2020.
In Gazeta de Paços de Ferreira - 23-07-2015

Incubadora de empresas vale prémio nacional
FundãoIncubadora de empresas vale prémio nacionalO projeto “IUPEN – Incubadora Urbana
Polinucleada de Empresas e Negócios” valeu ao município do Fundão o primeiro lugar nos Prémios
Europeus de Promoção Empresarial 2015, na categoria “Desenvolvimento do Ambiente
Empresarial”.
In Interior (O) - 23-07-2015

Prémio europeu de Promoção Empresarial para Incubadora
In Jornal do Fundão - 23-07-2015

Dia do Atendimento Descentralizado assinalado em Alcoutim
Na segunda-feira, uma equipa do IAPMEI vai responder às dúvidas dos empresários e
empreendedores na Câmara de AlcoutimO Município de Alcoutim, em parceria com o IAPMEI ,
Agência para a Competitividade e Inovação, IP, vai realizar na sede de concelho, na próxima
segunda-feira, entre as 10 e as 17 horas, o Dia do Atendimento Descentralizado.
In Postal do Algarve Online - 23-07-2015

Projetos do Fundão e Proença-a-Nova
Os projetos Acelerador de tecnologias ACT e Lisboa Empreende ganharam a final nacional da edição
2015 dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial (European Enterprise Promotion Awards –
EEPA), numa associação à iniciativa da Comissão Europeia, que visa distinguir boas práticas de
promoção do empreendedorismo na Europa.

In Reconquista - 23-07-2015

Autarquia e IAPMEI promovem Dia do Atendimento Descentralizado em Alcoutim
Com o objetivo de reforçar a proximidade às empresas, o Município de Alcoutim, em parceria com
o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, IP, vai realizar na sede de concelho, no
próximo dia 27 de julho, entre as 10h00 e as 17h00, o Dia do Atendimento Descentralizado.
In Voz do Algarve Online (A) - 23-07-2015

Animação de Natal dinamiza comércio em Celorico da Beira
22-12-2015 A Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda (ACG) e o Município de
Celorico da Beira estão a promover ações de Natal, com o objetivo de dinamizar o comércio
tradicional naquela vila.
In Beira.pt Online - 22-12-2015

Associação Empresarial devolve 72 mil euros
Associação Empresarial devolve 72 mil euros A Associação Empresarial de Sever do Vouga,
Estarreja, Murtosa e Albergaria tem de devolver 72 mil euros ao IAPMEI, que recebeu para financiar
formação profissional, face a irregularidades detectadas.
In Diário de Aveiro - 22-12-2015

Entrevista a Albino Lucas
A propósito da atribuição do estatuto empresarial de PME líder a empresas selecionadas pelo
IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação) , o Jornal Nordeste
procura saber qual o segredo do sucesso destas empresas.
In Jornal Nordeste - 22-12-2015

No Radar do Empreendedorismo - Revista Pontos de Vista
Miguel Cruz Por Miguel Cruz, Presidente do IAPMEI Uma estratégia empreendedora de sucesso
passará, pois, pela adequada síntese entre a oportunidade do mercado e a capacidade efetiva de
resposta do empreendedor e da sua equipa, com as características desejadas pelo mercado.
In Pontos de Vista.com.pt Online - 22-12-2015

Estado encaixa 9,6 milhões com venda de imóveis
Por Ana Brito 22/11/2015 - 15:38 Garagem militar da Ajuda fez parte das alienações..
In Público Online - 22-11-2015

Município de Lagos associa-se a iniciativas do IAPMEI
LAGOS - O IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação, IP em parceria com a Câmara
Municipal de Lagos, vai realizar, em Lagos, algumas iniciativas, dirigidas a empreendedores e
empresários do concelho.
In Local.pt Online - 22-10-2015

Câmara de Lagos junta-se a iniciativas do IAPMEI
Acções visam dotar os empresários do concelho com valências para utilizarem no seu negócio O
IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação, IP, em parceria com a Câmara de Lagos, vai
realizar, em Lagos, algumas iniciativas, dirigidas a empreendedores e empresários do concelho.
In Postal do Algarve Online - 22-10-2015

Candidaturas ao Prémio Produto Inovação COTEC-NORS quase a terminar
As empresas interessadas em concorrer ao Prémio Produto Inovação COTEC-NORS têm menos de
uma semana para o poder fazer através do site da COTEC, já que as candidaturas encerram a 26 de
outubro..
In Universia Online - Universia News Portugal Online - 22-10-2015

Barclays volta a distinguir Alidata como PME Líder
A Alidata, empresa de Leiria, voltou a ser distinguida com o estatuto PME Líder em 2015, pelo
banco britânico Barclays, no âmbito do PME Líder Awards..
In Agricultura e Mar Actual Online - 22-09-2015

Câmara aproxima entidades públicas das empresas famalicenses
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, convida os órgãos de
comunicação social para a cerimónia de assinatura de protocolos de cooperação com a AICEP Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, o IAPMEI - Agência para a

Competitividade e Inovação e a ANI - Agência Nacional de Inovação, a realizar esta terça-feira, 22 de
setembro, às 10h30, no átrio dos Paços do Concelho.
In Aicep Portugal Global Online - 22-09-2015

Aspöck inaugurou investimento de 15 milhões
In Correio de Azeméis - 22-09-2015

Vinhos "Portugal Sou Eu" - Revista Wine
Definidas as regras de adesão O selo do programa "Portugal Sou Eu", lançado pelo governo em
2012, para melhorar a competitividade e promover o crescimento empresariais, está também agora
ao alcance dos produtores de vinho.
In Essência do Vinho Online - 22-09-2015

58 empresas ligadas ao vinho com acesso direto ao selo "Portugal Sou Eu"
O "Portugal Sou Eu" e o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) assinaram um protocolo que estabelece
as regras de adesão, com acesso direto, dos produtos do setor vitivinícola, qualificados com a marca
"Vinhos de Portugal/Wines of Portugal" ao Selo "Portugal Sou Eu".
In Hipersuper Online - 22-09-2015

Alidata distinguida como PME Líder
Terça-feira, Setembro 22, 2015 2:23 pm 594 A Alidata voltou a ser distinguida com o estatuto PME
Líder em 2015, pelo banco britânico Barclays, no âmbito do PME Líder Awards..
In Leak Online - 22-09-2015

Câmara aproxima entidades públicas das empresas famalicenses
VILA NOVA DE FAMALICÃO - O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, convida os órgãos de comunicação social para a cerimónia de assinatura de protocolos de
cooperação com a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, o IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação e a ANI - Agência Nacional de Inovação, a realizar esta
terça-feira, 22 de setembro, às 10h30, no átrio dos Paços do Concelho.
In Local.pt Online - 22-09-2015

"Portugal Sou Eu" e IVV assinam protocolo para promover o setor vitivinícola
Publicado por Equipa Produtores de Vinho em 22 de Set de 2015 em Notícias | O "Portugal Sou Eu"
e o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) assinaram um protocolo que estabelece as regras de adesão,
com acesso direto, dos produtos do setor vitivinícola, qualificados com a marca "Vinhos de
Portugal/Wines of Portugal", ao Selo "Portugal Sou Eu".
In Produtores de Vinho Online - 22-09-2015

IN Castro promove acções de formação
- 22/09/2015 - 00:00 - O IN Castro vai promover acções de formação de curta duração para
empreendedores e para activos das empresas..
In Rádio Voz da Planície Online - 22-09-2015

Famalicão quer intensificar "veia exportadora"
Município assinou protocolos com AICEP, IAPMEI e ANI Famalicão quer continuar a assumir-se
como um dos principais agentes exportadores do país..
In RUM - Rádio Universitária do Minho Online - 22-09-2015

Projeto Oportunidades de Negócio na União Europeia, do CIEJD, ganha Menção Honrosa
No passado dia 15 de julho, o IAPMEI realizou a cerimónia pública onde anunciou os vencedores
nacionais dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015, uma iniciativa da Comissão
Europeia, que visa distinguir boas práticas de promoção do empreendedorismo na Europa.
In Aicep Portugal Global Online - 22-07-2015

Regularização extraordinária de actividades económicas
In Comércio de Guimarães - 22-07-2015

GEEPMEs , Gestão de Energia em PME´s
Os últimos dados estatísticos publicados pelo INE demonstram mais uma vez que em Portugal a
quase totalidade das empresas não financeiras são Micro, Pequenas e Médias Empresas, (PME’s)..
In Diário da Região - 22-07-2015

Guimarães esclarece regularização de atividades económicas
Guimarães esclarece regularização de atividades económicas O Município de Guimarães e a CCDR-N
promovem, hoje na Plataforma das Artes e da Criatividade, uma sessão de esclarecimento sobre a
legislação que serve de base à regularização extraordinária de atividades económicas, no âmbito da
aplicação do diploma relativo ao Regime Extraordinário da Regularização de Atividades Económicas
(RERAE).
In Diário do Minho - 22-07-2015

Os avisos mais recentes
AGENDOs avisos mais recentesOrganizados por domínio temático e programasCompetitividade e
InternacionalizaçãoPOCI - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização ?
Sistema de Apoio Acções colectivas “Internacionalização”Data de início: 03-07-2015 Data de
encerramento: 30-09-2015 orientações e ajuda à submissão de candidaturas AVISO POCI-52-201502Paulo FigueiredoData de encerramento: 31-08-2015 AVISO ALG-52-2015-01? Sistema de apoio a
Acções colectivas Internacionalização (Baixa Densidade)Data de início: 01-07-2015 Data de
encerramento: 30-09-2015 AVISO ALG-52-2015-02? Sistema de apoio a Acções colectivas Qualificação (Baixa Densidade)Data de início: 01-07-2015 Data de encerramento: 30-09-2015 AVISO
ALG-53-2015-03NORTE - Programa Operacional Regional do Norte ? Sistema de Apoio à
Investigação científica tecnológica “Projectos Estruturados de I&D&I”Data de início: 01-07-2015
Data de encerramento: 06-08-2015 .
In Diário Económico - Guia das PME - 22-07-2015

Dois projetos, um do Fundão e outro de Proença foram distinguidos
IAPMEI anuncia vencedores nacionais dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015 dois
projetos, um do fundão e outro de Proença foram distinguidos O IAPMEI anunciou no passado dia
15 de junho, em Lisboa, os vencedores nacionais da edição 2015 dos Prémios Europeus de
Promoção Empresarial (European Enterprise Promotion Awards – EEPA), numa associação à
iniciativa da Comissão Europeia, que visa distinguir boas práticas de promoção do
empreendedorismo na Europa.
In Povo da Beira - 22-07-2015

Sessão de esclarecimento sobre RERAE
22 de Julho, 2015 O Município de Guimarães e a CCDR-N promovem, esta quarta-feira, 22 de julho,
pelas 10h30, na Plataforma das Artes e da Criatividade, uma sessão de esclarecimento sobre a
legislação que serve de base à regularização extraordinária de atividades económicas, no âmbito da
aplicação do diploma relativo ao Regime Extraordinário da Regularização de Atividades Económicas
(RERAE).
In Rádio Fundação Online - 22-07-2015

Fundão distinguido nos "Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015"
· quarta, 22 de julho de 2015 · Região O projeto "IUPEN - Incubadora Urbana Polinucleada de
Empresas e Negócios" foi distinguida no concurso promovido pelo IAPMEI e Comissão Europeia..
In Urbi et Orbi Online - 22-07-2015

AEZUFF vende 2º prémio Nacional dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial
In Voz da Figueira (A) - 22-07-2015

Bruxelas quer ajudar PME a aceder aos mercados
In Dinheiro Vivo (DN + JN) - 21-11-2015

IAPMEI/Felpos Bom dia na liderança
Cinco formações de quadros e três de estudantes disputaram a final nacional do Global
Management Challenge 2015 que se realizou no dia 16 no Taguspark..
In Expresso - Global Challenge - 21-11-2015

Equipa de quadros vence 36ª edição da competição
Os cinco elementos da formação vencedora vão representar Portugal na final internacional que se
realiza em Macau..
In Expresso - Global Challenge - 21-11-2015

Parque de bicicletas elétricas partilhadas em Lagoa - Algarlife
Home Atualidade Municípios Lagoa Parque de bicicletas elétricas partilhadas em Lagoa Parque de

bicicletas elétricas partilhadas em Lagoa webEditorOut 21, 2015Lagoa Like A Bewegen, um
consórcio na área de negócio de transporte partilhado, vai instalar o seu sistema em Lagoa no
Algarve, ainda este Outono, um parque de bicicletas elétricas partilhadas com a tecnologia de
localização da portuguesa Bikeemotion, empresa aveirense, criadora da solução tecnológica que
permite localizar em tempo real a localização de uma bicicleta.
In AlgarLife Online - 21-10-2015

Município de Lagos associa-se a iniciativas do IAPMEI - Algarlife
Home Atualidade Municípios Lagos Município de Lagos associa-se a iniciativas do IAPMEI Município
de Lagos associa-se a iniciativas do IAPMEI webEditorOut 21, 2015Lagos Like O IAPMEI, Agência
para a Competitividade e Inovação, IP em parceria com a Câmara Municipal de Lagos, vai realizar
em Lagos, algumas iniciativas, dirigidas a empreendedores e empresários do concelho, ações que
irão ter lugar em Outubro e Novembro de 2015 e Março de 2016.
In AlgarLife Online - 21-10-2015

Município de Lagos associa-se a iniciativas do IAPMEI
O IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação, IP vai realizar, em parceria com a Câmara
Municipal de Lagos, algumas iniciativas dirigidas a empreendedores e empresários do concelho..
In Algarve Informativo Online - 21-10-2015

GOANVI faturou 20 milhões de euros em 2014
In Região da Nazaré - 21-10-2015

Lagos acolhe ações do IAPMEI dirigidas a empresas e empreendedores
Lagos vai acolher diversas iniciativas com interesse para o setor empresarial , promovidas pelo
IAPMEI, em Outubro e Novembro de 2015 e Março de 2016, anunciou a Câmara de Lagos..
In Sul Informação Online - 21-10-2015

Candidatura conjunta da ACCCRO à Medida "Comércio Investe" foi aprovada
Caldas da Rainha Hugo Oliveira A candidatura apresentada pela Associação Comercial dos
Concelhos das Caldas da Rainha e Óbidos (ACCCRO), em Abril do corrente ano, à Medida "Comércio
Investe" - Projetos Conjuntos - 2ª Fase, do IAPMEI, I.
In Tinta Fresca Online - 21-10-2015

Candidatura conjunta da ACCCRO à Medida "Comércio Investe" foi aprovada
Caldas da Rainha A candidatura apresentada pela Associação Comercial dos Concelhos das Caldas
da Rainha e Óbidos (ACCCRO), em Abril do corrente ano, à Medida "Comércio Investe" - Projetos
Conjuntos - 2ª Fase, do IAPMEI, I.
In Tinta Fresca Online - 21-10-2015

Município de Lagos associa-se a iniciativas do IAPMEI
O Município de Lagos associa-se às iniciativas do IAPMEI acolhendo várias atividades com interesse
para o sector empresarial numa perspetiva de aproximação da informação e formação aos
empresários locais.
In Voz do Algarve Online (A) - 21-10-2015

Secretário de Estado da Inovação elogia condições do BlueBiz
O governante destacou a capitalização das empresas como “uma variável determinante” na aposta
no investimento e competitividadeDIÁRIO D A REG IÃO P edro Pereira Gonçalves, secretário de
Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, elogiou as condições oferecidas pelo BlueBiz
Global Parques , Parque Empresarial da Península de Setúbal, em Setúbal, salientando as vantagens
para as empresas na instalação da sua actividade em parques empresariais como este.
In Diário da Região - 21-09-2015

Secretário de Estado da Inovação elogia condições do BlueBiz - Setúbal na Rede
Pedro Pereira Gonçalves, secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade,
elogiou as condições oferecidas pelo BlueBiz Global Parques - Parque Empresarial da Península de
Setúbal, em Setúbal, salientando as vantagens para as empresas na instalação da sua atividade em
parques empresariais como este.
In Setúbal na Rede - O Portal do Distrito Online - 21-09-2015

Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015

In Diário do Alentejo - 21-08-2015

Município alerta para regime extraordináriode regulariação das atividades económicasaté 2
de Janeiro de 2016
A Câmara Municipal de Castelo de Vide alertou os interessados de que o IAPMEI assumiu
competências no domínio do licenciamento industrial, passando a ser interlocutor com as empresas
nesta matéria e que, se encontra em vigor o Regime Extraordinário de Regularização das Atividades
Económicas (ver em anexo DL 165/2014 e resumo), podendo ser apresentado o pedido de
regularização até 02/01/2016.
In Notícias de Castelo de Vide Online - 21-08-2015

Em Lisboa abriu uma casa nova só para quem quer lançar negócios
Residência tem 14 quartos e ocupa dois pisos de um prédio municipal na Baixa..
In Aicep Portugal Global Online - 21-07-2015

Em Lisboa abriu uma casa nova só para quem quer lançar negócios
In Diário de Notícias - 21-07-2015

Em Lisboa abriu uma casa nova só para quem quer lançar negócios
Residência tem 14 quartos e ocupa dois pisos de um prédio municipal na Baixa..
In Diário de Notícias Online - 21-07-2015

Fundão lidera nos «Prémios Europeus de Promoção Empresarial»
Fundão lidera nos «Prémios Europeus de Promoção Empresarial» O município do Fundão
conquistou, na quarta-feira, 15, o primeiro lugar a nível nacional nos «Prémios Europeus de
Promoção Empresarial 2015», na categoria «Desenvolvimento do Ambiente Empresarial», com o
projeto «Incubadora Urbana Polinucleada de Empresas e Negócios (IUPEN)”.
In Fórum Covilhã - 21-07-2015

Bradco festejou 10 anos de sucesso
In Jornal de Paiva - 21-07-2015

Sessão de esclarecimento sobre regime de regularização das actividades económicas
21..
In Reflexo - O Espelho das Taipas Online - 21-07-2015

GEEPMEs - Gestão de Energia em PME´s - Setúbal na Rede
Os últimos dados estatísticos publicados pelo INE demonstram mais uma vez que em Portugal a
quase totalidade das empresas não financeiras são Micro, Pequenas e Médias Empresas, (PME's)..
In Setúbal na Rede - O Portal do Distrito Online - 21-07-2015

Lisboa tem a primeira residência para empreendedores | TVL - WebTV
A primeira residência para empreendedores do país abriu as portas na 2ª feira, dia 20 de julho, às
18h00..
In TVL TV - TVL Online - 21-07-2015

Adega Cooperativa de Vidigueira comemora 55 anos a produzir vinho de qualidade
In Diário do Sul - 20-11-2015

Lisboa Empreende vence Grande Prémio no Luxemburgo
Lisboa Empreende vence Grande Prémio do Júri no Luxemburgo A frustração inicial rapidamente
deu lugar à euforia..
In Dinheiro Vivo Online - 20-11-2015

EY procura empreendedor português
Pelo sexto ano, a EY procura em Portugal o Empreendedor do Ano e que irá representar o país na
final mundial do EY Entrepreneur of the Year Para se candidatarem ao prémio os empreendedores
portugueses devem remeter até 30 de novembro de 2015 o formulário disponível no site www.
In Económico Online - 20-11-2015

Núcleo algarvio da ACEGE promove seminário sobre a ética na condução dos negócios e
tendências de mercado - Folha do Domingo
Foto © Samuel Mendonça O núcleo do Algarve da ACEGE - Associação Cristã de Empresários e
Gestores, IAPMEI e o Credit Suisse promovem no próximo dia 26 deste mês, em Faro, um seminário

para reflexão sobre as tendências de mercado que irão marcar a atividade das empresas em 2016 e
a importância da ética na condução dos negócios.
In Folha do Domingo Online - 20-11-2015

Start-ups portuguesas distinguidas em competição internacional
As empresas portuguesas Miss Can e DoctorGummy foram distinguidas no Creative Business Cup
(CBC), uma das mais conceituadas competições internacionais na área das Indústrias Criativas que
reúne mais de 50 países e cuja edição de 2015 terminou ontem em Copenhaga.
In Local.pt Online - 20-11-2015

Empresários afectados por temporal têm condições especiais de apoio
Autarquia criou uma equipa para ajudar as pessoas afectadas a elaborarem os seus pedidos de
apoio (Foto: Luís Forra / Lusa) A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP) apresentou ontem, quinta-feira, aos empresários do sector afectados pelo temporal de 1
de Novembro em Albufeira, que provocou prejuízos de 14 milhões de euros, apoios financeiros com
condições especiais.
In Postal do Algarve Online - 20-11-2015

Programa "Lisboa Empreende" vence Grande Prémio da Comissão Europeia
Foram 52 os projectos que chegaram à final da Semana Europeia das PME..
In Renascença Online - 20-11-2015

Global Management Challenge: IAPMEI/Felpos Bom Dia venceu pela 2ª vez consecutiva
A edição 36 do Global Management Challenge já tem um vencedor..
In SIC - Jornal da Noite - 20-11-2015

Microempreendedores de Lisboa dão a Portugal Prémio Europeu
08:54 20..
In SIC Notícias Online - 20-11-2015

ATM. Estatuto PME Líder 2015
Published on Novembro 20th, 2015 | by José Macário Notícias Published on Novembro 20th, 2015 |
by José Macário 0 ATM..
In Turbo Online - Turbo Oficina Online - 20-11-2015

Tecniverca. Distinção como PME Líder
Published on Novembro 20th, 2015 | by Andreia Amaral Notícias Published on Novembro 20th,
2015 | by Andreia Amaral 0 Tecniverca..
In Turbo Online - Turbo Oficina Online - 20-11-2015

Empresários de Albufeira terão condições especiais de apoio
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou hoje aos
empresários do setor afetados pelo temporal de 01 de novembro em Albufeira, que provocou
prejuízos de 14 milhões de euros, apoios financeiros com condições especiais.
In TVA TV Algarve Online - 20-11-2015

IAPMEI divulga instrumentos de revitalização
In Vida Económica - 20-11-2015

GOANVI faturou 20 milhões de euros em 2014
Empresa sediada na Fervença foi a única empresa dos concelhos de Alcobaça e da Nazaré a constar
da lista das 46 empresas gazela 2014 da região Centro..
In Jornal de Alcobaça Online - 20-10-2015

Vencedores dos Troféus 2015 da CCILF
Os Troféus Luso-Franceses, já na 22..
In Local.pt Online - 20-10-2015

Portuguesa 2VG reforça estatuto PME
A 2VG, empresa tecnológica portuguesa especializada em soluções de Virtualização, acaba de
reforçar o seu estatuto PME, através da renovação desta certificação atribuída pelo IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, I.
In Aicep Portugal Global Online - 20-08-2015

Portuguesa 2VG reforça estatuto PME e regista aumento nas áreas de negócio
20 de Agosto de 2015, 14:00 O estatuto PME da 2VG, empresa tecnológica especializada em
soluções e serviços integrados de virtualização, foi reforçado através da renovação da certificação
atribuída pela Agência para a Competitividade e Inovação, I.
In BIT Magazine Online - 20-08-2015

Candidaturas para novos concursos até 30 de Setembro
Candidaturas para novos concursos até 30 de Setembro O IAPMEI divulgou que estão abertos novos
concursos no âmbito dos Sistemas de Incentivos à Inovação Produtiva e ao Empreendedorismo
Qualificado e Criativo, ao abrigo do Portugal 2020.
In Diário de Leiria - 20-08-2015

Aprovados investimentos de 72 milhões de euros para o distrito
No âmbito dos primeiros concursos do Portugal 2020 Aprovados investimentos de 72 milhões de
euros para o distrito Raquel de Sousa Silva raquel..
In Jornal de Leiria - 20-08-2015

IAPMEI dinamiza investimentos de PME de 614 milhões de euros
In Jornal do Fundão - Economia Regional - 20-08-2015

Portuguesa 2VG reforça estatuto PME e fortalece áreas de negócio
OEIRAS - A 2VG, empresa tecnológica portuguesa especializada em soluções de Virtualização, acaba
de reforçar o seu estatuto PME, através da renovação desta certificação atribuída pelo IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, I.
In Local.pt Online - 20-08-2015

Quase 28 milhões em incentivos a caminho do Alentejo
- 20/08/2015 - 00:00 O IAPMEI vai acompanhar um total de 258 projectos de investimento no
âmbito dos primeiros concursos de apoio ao empreendedorismo e à inovação, lançados ao abrigo
do Portugal 2020.
In Rádio Pax Online - 20-08-2015

Moldegama integra lista dos maiores investimentos do distrito financiados
PAtAiAs empresa vai iNvestir 3,1 milhÕes e recebe iNceNtivo de 1,8 milhÕes Moldegama integra
lista dos maiores investimentos do distrito financiados Um dos quatro maiores projetos do distrito
que serão financiados pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, ao abrigo
do novo quadro de financiamento Portugal 2020, é da Moldegama.
In Região de Cister - 20-08-2015

2VG renova estatuto de PME
A 2VG, tecnológica portuguesa especializada em soluções de Virtualização, acaba de reforçar o seu
estatuto PME, através da renovação desta certificação atribuída pelo IAPMEI - Agência para a
Competitividade e Inovação, I.
In RH Online.pt - 20-08-2015

UAlg distinguida com 2º prémio nacional dos "Prémios europeus de promoção empresarial
2015"
Tavira, 20 Jul (Rádio Horizonte Algarve) O CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de
Tecnologia da Universidade do Algarve ganhou o 2º Prémio Nacional dos "Prémios Europeus de
Promoção Empresarial 2015" na categoria "Promoção do espírito de empreendedorismo".
In Algarve Notícias Online - 20-07-2015

UAlg distinguida com 2º prémio nacional dos "prémios europeus de promoção empresarial
2015"
20-07-2015 O CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade
do Algarve ganhou o 2º Prémio Nacional dos "prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015"na
categoria "promoção do espírito de empreendedorismo" Recebeu o prémio, em nome da
Universidade do Algarve, o coordenador do CRIA, Hugo Barros, numa cerimónia que decorreu em
Lisboa, no dia 14 de julho.
In Algarve Primeiro Online - 20-07-2015

Empresários esclarecem dúvidas

Empresários esclarecem dúvidas INICIATIVA O IAPMEI , Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação vai organizar, em parceria com a Câmara Municipal de Castro Daire, o Dia do
Atendimento Descentralizado no próximo dia 28.
In Diário de Viseu - 20-07-2015

Lisboa vai ter a primeira residência para empreendedores
HOJE às 12:30 A primeira residência para empreendedores do país abre as portas esta segundafeira, às 18:00..
In Diário Digital Online - 20-07-2015

UAlg distinguida com 2º prémio nacional dos "Prémios europeus de promoção empresarial
2015"
FARO - O CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do
Algarve ganhou o 2º Prémio Nacional dos "Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015" na
categoria "Promoção do espírito de empreendedorismo".
In Local.pt Online - 20-07-2015

UAlg premiada na ´Promoção do espírito de empreendedorismo´
Hugo Barros, coordenador do CRIA, recebeu o prémio em nome da Universidade do Algarve O CRIA
- Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve ganhou
o 2º Prémio Nacional dos "Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015" na categoria
"Promoção do espírito de empreendedorismo".
In Postal do Algarve Online - 20-07-2015

Universidade do Algarve distinguida nos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015
O CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve
ganhou o 2º Prémio Nacional dos "Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015", na categoria
"Promoção do espírito de empreendedorismo".
In Sul Informação Online - 20-07-2015

Software para diagnóstico dos cancros da mama e da próstata criado por Instituto Português
ExpertBayes é o nome do software criado pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) para ajudar os profissionais de saúde, mais
especificamente os médicos, no diagnóstico de doenças como os cancros da mama e da próstata.
In Diário da Saúde Online - 19-11-2015

Fundo tem 1,9 Milhões à espera das PME
Luís Ventura A Associação Industrial Portuguesa (AIP) apresentou, ontem, em Aveiro, o Projecto QI ,
Qualidade e Inovação, destinado às Pequenas e Médias Empresas (PME)..
In Diário de Aveiro - 19-11-2015

Tome Nota
tome nota Discussão pública regulamento das Águas O movimento cívico Cidadãos por Coimbra
organiza hoje às 18h00, no auditório do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, um debate sobre o
Regulamento de Águas e de Águas Residuais de Coimbra, que está em fase de discussão pública.
In Diário de Coimbra - 19-11-2015

Empresários de Albufeira afetados por temporal terão condições especiais de apoio |
Economia | Dinheiro Digital
HOJE às 19:45 A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou
hoje aos empresários do setor afetados pelo temporal de 01 de novembro em Albufeira, que
provocou prejuízos de 14 milhões de euros, apoios financeiros com condições especiais.
In Diário Digital Online - Dinheiro Digital Online - 19-11-2015

Empresários de Albufeira afetados por temporal terão condições especiais de apoio
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou hoje aos
empresários do setor afetados pelo temporal de 01 de novembro em Albufeira, que provocou
prejuízos de 14 milhões de euros, apoios financeiros com condições especiais.
In DiáriOnline Algarve Online - 19-11-2015

empresários afectados por temporal terão condições especiais de apoio
"Neste momento, a nossa preocupação não é cobrar taxas", afirma autarca, acrescentando que a

prioridade da autarquia está na reabertura rápida dos estabelecimentos afectados A Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou hoje aos empresários do setor
afetados pelo temporal de 01 de novembro em Albufeira, que provocou prejuízos de 14 milhões de
euros, apoios financeiros com condições especiais.
In Económico Online - 19-11-2015

Instrumentos de revitalização e transmissão empresarial explicados no Ribatejo
In Mirante (O) - Economia - 19-11-2015

Instrumentos de revitalização e transmissão empresarial explicados no Ribatejo
Economia IAPMEI realizou duas sessões de esclarecimento em parceria com a Nersant O IAPMEI
está a realizar por todo o país acções de sensibilização sobre os instrumentos de revitalização e
transmissão empresarial.
In Mirante Online (O) - 19-11-2015

Instrumentos de revitalização e transmissão empresarial explicados no Ribatejo
Economia IAPMEI realizou duas sessões de esclarecimento em parceria com a Nersant O IAPMEI
está a realizar por todo o país acções de sensibilização sobre os instrumentos de revitalização e
transmissão empresarial.
In Mirante Online (O) - Mirante - Semanário Online.pt (O) - 19-11-2015

Empresários de Albufeira terão condições especiais de apoio
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou hoje aos
empresários do setor afetados pelo temporal de 01 de novembro em Albufeira, que provocou
prejuízos de 14 milhões de euros, apoios financeiros com condições especiais.
In Notícias ao Minuto Online - 19-11-2015

Empresários de Albufeira afetados por temporal terão condições especiais de apoio
albufeira A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal apresentou aos
empresários do setor afetados pelo temporal de 1 de novembro em Albufeira, que provocou
prejuízos de 14 milhões de euros, apoios financeiros com condições especiais.
In Observador Online - 19-11-2015

Conheça as PME Líder 2015 do setor do Pós-Venda
0 No final do mês de outubro o IAPMEI divulgou a lista das PME Líder de 2015..
In Revista Pós-Venda Online - 19-11-2015

IAPMEI disponível para apoiar fusões, aquisições e sucessões em empresas
O IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas reforçou a sua estrutura de serviços
e tem agora capacidade técnica instalada para apoiar as empresas em processos de reestruturação
e revitalização empresarial.
In Ribatejo (O) - 19-11-2015

Empresários de Albufeira afetados por temporal terão condições especiais de apoio
19 de Novembro de 2015, às 19:20 A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP) apresentou hoje aos empresários do setor afetados pelo temporal de 01 de novembro em
Albufeira, que provocou prejuízos de 14 milhões de euros, apoios financeiros com condições
especiais.
In Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online - 19-11-2015

Inesc Tec cria software para diagnóstico dos cancros da mama e próstata
19-11-2015 ExpertBayes é o nome do software criado pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) para ajudar os profissionais de saúde, em especial
os médicos, no diagnóstico de doenças como os cancros da mama e da próstata Durante dois anos de 2013 a 2015 - 737 pacientes foram submetidos a exames de rastreio de casos de cancro, 496 da
próstata e 348 da mama, tendo em conta vários atributos de cada um, como a idade, o peso, o
historial familiar, entre outros.
In Tecnohospital Online - 19-11-2015

Albufeira: empresários afetados pelo temporal com apoio financeiro
há 2 minutos Entre os benefícios está a garantia de prazos de resposta mais rápidos aos pedidos de
financiamento A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou

apoios financeiros com condições especiais aos empresários do setor afetados pelo temporal de 1
de novembro em Albufeira.
In TVI 24 Online - 19-11-2015

Desafios da internacionalização debatidos na UTAD
Luís Marques (AETUR), José Maria Magalhães (CMVR), Artur Cristóvão (UTAD) Empresários
reuniram-se na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), no final do mês de outubro,
para analisar os desafios da internacionalização.
In Viva Douro Online - 19-11-2015

Formação sobre Comunicar a ideia e o negócio em Albufeira
O IAPMEI e o município de Albufeira vão realizar a ação formativa Comunicar a ideia e o negócio Comunicação do projeto empresarial e eficácia na criação de apresentações , no próximo dia 28 de
outubro, na junta de freguesia de Albufeira e Olhos de Água.
In DiáriOnline Algarve Online - 19-10-2015

prémio promove património cultural europeu
Europa: http://europa..
In Diário Insular - 19-09-2015

Governo e responsáveis do parque dizem que chegou a hora de investir
A capacidade de investimento e a competitividade empresarial em Setúbal foram temas em
destaque num seminário promovido AICEP Global Parques no passado dia 16, no Centro de
Negócios BlueBiz..
In Sem Mais Jornal - 19-09-2015

IAPMEI dinamiza investimentos de PME de 614 milhões de euros
O IAPMEI vai acompanhar um total de 258 projectos de investimento, no âmbito dos primeiros
concursos de apoio ao empreendedorismo e inovação produtiva lançados ao abrigo do novo quadro
de financiamento Portugal 2020.
In Diário de Viseu - 19-08-2015

Semana Europeia das PME´s com candidaturas abertas | Vila Verde
Estão abertas as candidaturas para eventos a realizar até 31 de dezembro no âmbito da Semana
Europeia das PME 2015, uma iniciativa da Comissão Europeia..
In Vila Verde Online - 19-08-2015

Science4You tem propostas para levantar mais EUR6 milhões
Miguel Pina Martins é fundador e presidente-executivo da empresa de brinquedos científicos Mike
Sergeant Empresa portuguesa acelera expansão internacional..
In Expresso Online - 19-07-2015

CEO da Motofil lança recados para Presidente ouvir
O CEO da Motofil, João Carlos Novo, teceu ontem duras críticas à banca e ao Estado, durante a
visita do Presidente da República, Cavaco Silva, à sede do grupo empresarial, em Ílhavo..
In Diário de Aveiro Online - 18-12-2015

Lusomatrix: 2015 um ano de afirmação
Prestes a comemorar os 20 anos de existência, a Lusomatrix afirma-se como uma empresa de
referência no mercado dos Componentes e Equipamentos de Eletrónica em geral, e das
Telecomunicações em particular, ao certificar-se em termos de qualidade junto do IPAC e ao ser
reconhecida como empresa Líder pelo IAPMEI no ano de 2015.
In Robótica Online - 18-12-2015

Licenciamento industrial tem novas regras
O novo SIR – Sistema da Indústria Responsável simplifica e reúne num único diploma um conjunto
de normas legais referentes ao exercício da atividade industrial, à instalação das ZER – Zonas
Empresariais Responsáveis e à acreditação de entidades com intervenção em matéria de
licenciamento industrial.
In Vida Económica - 18-12-2015

Lisboa Empreende disputa Prémios Europeus de Promoção Empresarial - Dinheiro Vivo
Vencedores das seis categorias serão conhecidos quinta-feira à noite..

In Dinheiro Vivo Online - 18-11-2015

Software para diagnóstico dos cancros da mama e da próstata criado por Instituto Português
ExpertBayes é o nome do software criado pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) para ajudar os profissionais de saúde, mais
especificamente os médicos, no diagnóstico de doenças como os cancros da mama e da próstata.
In Local.pt Online - 18-11-2015

INESC TEC cria software para diagnóstico do cancro da mama e próstata
Resultados do projeto assentam em mais de 700 dados reais de pacientes submetidos a exames de
rastreio..
In Universidade do Porto Online - Notícias Universidade do Porto Online - 18-11-2015

César das Neves fala em Braga sobre financiamento a empresas
César das Neves fala em Braga sobre financiamento a empresas A Associação Industrial do Minho
(AIMinho) e a Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF) vão realizar o seminário
“Financiamento às empresas”, no próximo dia 23 de setembro, pelas 14h30, na sede da AIMinho,
em Braga, o qual contará com a presença de João César das Neves, economista, e professor
universitário.
In Diário do Minho - 18-09-2015

Capacidade de investimento e a competitividade em Setúbal estiveram em discussão no
Seminário "Investimento e Competitividade"
A presidente da Câmara Municipal de Setúbal destacou no encerramento dos trabalhos do
seminário promovido pela AICEP Global Parques que a Autarquia apresenta uma "postura proativa"
em relação à atração de investimento para o concelho, a qual "tem contribuído decisivamente para
diminuir os custos de contexto da fixação de novas empresas".
In Distrito Online - 18-09-2015

Apresentaçao do Gabinete de Apoio à Criação de Emprego, empreendimento e Captação de
Investimento | MINHO DIGITAL
Apresentação, marcada para esta sexta-feira, pelas 14h30, no auditório da Biblioteca Municipal de
Monção, será antecedida pelaentrega de votos de louvor, aprovados em reunião de câmara, a cinco
empresas locais distinguidas como PME Excelência 2014 pelo IAPMEI, estando igualmente previstas
duas comunicações de âmbito empresarial a cargo de João Luis de Sousa, Diretor Adjunto da Vida
Económica, e António Marques, Presidente da Associação Industrial do Minho.
In Minho Digital Online - 18-09-2015

Observatório
http://www..
In Publituris - 18-09-2015

Secretário de Estado da Inovação aponta capitalização das empresas como prioridade Setúbal na Rede
O secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro Pereira Gonçalves,
afirmou que "a capitalização das empresas é uma variável determinante" na aposta no
investimento e competitividade.
In Setúbal na Rede - O Portal do Distrito Online - 18-09-2015

Secretário de Estado da Inovação indica BlueBiz como boa solução para instalação de
empresas
O Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade esteve em Setúbal, na passada
quarta-feira, para um seminário sobre “Investimento & Competitividade, onde enumerou algumas
das vantagens da implementação de empresas em parques empresariais como o BlueBiz, sito no
Vale da Rosa, onde decorreu a iniciativa.
In Setubalense (O) - 18-09-2015

EMPRESAS JÁ MANIFESTAM INTERESSE NO MINHO PARK - garante presidente da AIMinho
MONÇÃO "Monção tem um potencial maluco!"..
In Vale Mais Online - 18-09-2015

Encontro sobre Digital Business

17 de setembro O IAPMEI e a CIONET promovem no próximo dia 17 de setembro o evento Digital
Business, com o objetivo de debater o impacto da estratégia digital na alavancagem dos negócios..
In Aicep Portugal Global Online - 18-08-2015

Estado tem 23 mil imóveis mas vai ter de arrendar mais um
Foto cedida por PanoramioEstado tem 23 mil imóveis mas vai ter de arrendar mais umPatrimónio
Autoridade que gere os fundos comunitários para o ambiente e energia (POSEUR) está à procura de
novas instalações em Lisboa.
In Diário Económico - 18-08-2015

Quatro instituições públicas gastaram ilegalmente millhões em regalias
A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social gastaram quase 1,5 milhões
de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no ano passado, segundo o relatório
de atividades da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) de 2014.
In Jornal Alpiarcense Online - 18-08-2015

IPAMEI acompanha 258 investimentos
In Negócios - 18-08-2015

Bresimar Automação: PME Excelência 2014
A Bresimar Automação renovou o seu lugar como PME Excelência..
In Robótica Online - 18-08-2015

Estão abertas as candidaturas para eventos a realizar até 31 de dezembro no âmbito da
Semana Europeia das PME 2015
18/8/2015 Estão abertas as candidaturas para eventos a realizar até 31 de dezembro no âmbito da
Semana Europeia das PME 2015, uma iniciativa da Comissão Europeia..
In TV do Minho - TV do Minho Online - 18-08-2015

Science4You tem propostas para levantar mais EUR6 milhões
Empresa portuguesa acelera expansão internacional..
In Expresso - Economia - 18-07-2015

Gestão Archives - B!t Magazine
A BIT é uma publicação onde são abordados temas ligados ao software, hardware, Big Data, Cloud,
Business Intelligence, Startups, Mobile e Negócios, tendo como foco B2B A Dimension Data e a EMC
reforçaram a sua parceria estratégica no mercado português, que pretende aumentar a adoção de
soluções de cloud híbrida por parte das empresas de média dimensão.
In BIT Magazine Online - 17-12-2015

TJ Moldes, Vidrimoldes e Pervedant distinguidas pelo Iapmei
TJ Moldes foi uma das empresas distinguidas pela agência em Santa Maria da Feira RICARDO
GRAÇA/ARUIVO Agência homenageia empresas de Leiria e da Marinha Grande TJ Moldes,
Vidrimoldes e Pervedant distinguidas pelo Iapmei Daniela Franco Sousa daniela.
In Jornal de Leiria - 17-12-2015

Instituto português cria software para diagnóstico do cancro da mama e da próstata
O ExpertBayes será comercializado pela empresa NLPC..
In Económico Online - 17-11-2015

AHRESP esclarece sobre apoios aos empresários da Restauração e Hotelaria afetados pelas
cheias de Albufeira
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) promove na quinta-feira,
dia 19, uma sessão de esclarecimento em Albufeira, sobre os apoios aos empresários da
Restauração e Hotelaria afetados pela intempérie.
In Sul Informação Online - 17-11-2015

Instituto Português cria software para diagnóstico dos cancros da mama e próstata
ExpertBayes é o nome do software criado pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) para ajudar os profissionais de saúde, mais
especificamente os médicos, no diagnóstico de doenças como os cancros da mama e da próstata
Durante dois anos - de 2013 a 2015 - 737 pacientes foram submetidos a exames de rastreio de
casos de cancro, 496 da próstata e 348 da mama, tendo em conta vários atributos de cada um,

como a idade, o peso, o historial familiar, entre outros.
In Ver Portugal Online - 17-11-2015

Software para diagnóstico dos cancros da mama e da próstata criado por Instituto Português
Escrito por João Fernandes a 17 Nov..
In Wintech Online - 17-11-2015

Britânica Cohort quer fazer EID crescer, mas sem sair de Portugal
"Estamos à espera da finalização do lado do governo [português]..
In Açores 9 Online - 17-09-2015

Seminário "Investimento & Competitividade"
O tema do Investimento e Competitividade é de enorme relevância, nomeadamente numa
economia que ambiciona crescer, captando investimento e aumentando as suas exportações..
In Aicep Portugal Global Online - 17-09-2015

Instalar em Setúbal um Parque de Ciência e Tecnologia
A presidente da Câmara Municipal de Setúbal destacou no encerramento dos trabalhos do
seminário promovido pela AICEP Global Parques que a Autarquia apresenta uma "postura proativa"
em relação à atração de investimento para o concelho, a qual "tem contribuído decisivamente para
diminuir os custos de contexto da fixação de novas empresas".
In Aicep Portugal Global Online - 17-09-2015

Inaugurado amanhã Gabinete promove apoio ao emprego e empreendedorismo
Inaugurado amanhãGabinete promoveapoio ao emprego e empreendedorismoÉ inaugurado
amanhã, em Monção, o Gabinete de Apoio à Criação de Emprego, Empreendedorismo e Captação
deInvestimento (GACCECI).
In Correio do Minho - 17-09-2015

Secretário de Estado da Inovação aponta capitalização das empresas como prioridade
´DIÁRIO DA REGIÃOSETÚBAL Pedro Pereira Gonçalves participou no seminário “Investimento &
Competitividade”, promovido pela aicep Global ParquesSecretário de Estado da Inovação aponta
capitalização das empresas como prioridadeO governante salientou asvantagens para as empresas
na instalação da actividade em parques empresariais como o BlueBizOsecretário de Estado
daInovação, Investimento eCompetitividade, PedroPereira Gonçalves, afirmou que“a capitalização
das empresas é uma variável determinante” na aposta no investimento e competitividade.
In Diário da Região - 17-09-2015

Somema constrói nova fábrica para produzir moldes grandes
Empresa da Marinha Grande produz moldes para a indústria automóvelNa Martingança,
AlcobaçaSomema constrói nova fábricapara produzir moldes grandesRaquel de Sousa Silvaraquel..
In Jornal de Leiria - 17-09-2015

AICEP: Seminário "Investimento e Competitividade"
SETÚBAL - Questões relacionadas com a capacidade de investimento e a competitividade em
Setúbal estiveram em discussão esta manhã no auditório do Centro de Negócios BlueBiz..
In Local.pt Online - 17-09-2015

Apresentação do gabinete de apoio à criação de emprego, empreendedorismo e captação de
investimento
MONÇÃO - Apresentação, marcada para esta sexta-feira, pelas 14h30, no auditório da Biblioteca
Municipal de Monção, será antecedida pela entrega de votos de louvor, aprovados em reunião de
câmara, a cinco empresas locais distinguidas como PME Excelência 2014 pelo IAPMEI, estando
igualmente previstas duas comunicações de âmbito empresarial a cargo de João Luis de Sousa,
Diretor Adjunto da Vida Económica, e António Marques, Presidente da Associação Industrial do
Minho.
In Local.pt Online - 17-09-2015

Nutrileite com novas instalações em Alfouvés
In Mirante (O) - Economia - 17-09-2015

Nutrileite com novas instalações em Alfouvés, Rio Maior
Economia 16 Set 2015, 18:21h Foi a 4 de Setembro que a empresa Nutrileite, Sociedade Agrícola,

inaugurou as novas instalações, em Alfouvés, Rio Maior..
In Mirante Online (O) - Mirante - Semanário Online.pt (O) - 17-09-2015

Semana Europeia das PME. Comissão Europeia inclui iniciativa da ALF e AIMinho
Braga recebe no próximo dia23 de setembro um seminário sobre financiamento àsempresas, um
evento promovido pela Associação Portuguesa de Leasing, Factoringe Renting (ALF) em
parceriacom a Associação Empresarial do Minho (AIMinho).
In OJE - 17-09-2015

Semana Europeia das PME. Comissão Europeia inclui iniciativa da ALF e AIMinho
Braga recebe no próximo dia 23 de setembro um seminário sobre financiamento às empresas
(PME), um evento promovido pela Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF) em
parceria com a Associação Empresarial do Minho (AIMinho).
In OJE Online - 17-09-2015

Cabeça de lista por Setúbal do MPT- Partido da Terra Vítor de Almeida Alhandra
compromete-se a lutar pela transparência no exercício da política
Vítor de Almeida Alhandra tem 59 anos, é mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e frequentou inúmeros cursos ligados
à Gestão de Empresas.
In Rostos Online - 17-09-2015

A capacidade de Investimento e Competitividade em Setúbal - Setúbal na Rede
A presidente da Câmara Municipal de Setúbal destacou no encerramento dos trabalhos do
seminário promovido pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP)..
In Setúbal na Rede - O Portal do Distrito Online - 17-09-2015

IAPMEI presta esclarecimento sobre o Programa 2020
In Terras do Ave - 17-09-2015

Apresentação do gabinete de apoio à criação de emprego, empreendorismo e captação de
investimento
17/9/2015 O Gabinete de Apoio à Criação de Emprego, Empreendedorismo e Captação de
Investimento (GACEECI), compromisso eleitoral do atual executivo liderado por Augusto de Oliveira
Domingues, vai ser apresentado esta sexta-feira, pelas 14h30, no auditório da Biblioteca Municipal
de Monção.
In TV do Minho - TV do Minho Online - 17-09-2015

Exportação com ´ via verde´ para novos mercados
In Açoriano Oriental - 17-08-2015

926 mil euros para administradores
Presidente Fátima Barros recebeu 14282 euros por mês no ano passado DUARTE FARIANo ano
passado, os gastos totais da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) com pessoal subiram
6% face a 2013 para perto de 21,6 milhões de euros, revela o relatório e contas do regulador
relativo a 2014.
In Correio da Manhã - 17-08-2015

926 mil euros para administradores
17..
In Correio da Manhã Online - 17-08-2015

Casa modular de conceito inovador apresentada em Aveiro
Casa modular de conceito inovador apresentada em Aveiro Parceria Conceito permite optimizar o
desempenho energético com o mínimo de gastos..
In Diário de Aveiro - 17-07-2015

Universidade de Coimbra vence prémios europeus
Universidade de Coimbra vence prémios europeus Empreendedorismo Além do INOV C, foi
também premiado Acertar o Rumo, um programa de requalificação profissional de diplomados José
João Ribeiro O Programa Estratégico “INOV C” (Ecossistema de Inovação da Região Centro de
Portugal ), liderado pela Universidade de Coimbra, venceu a fase nacional dos Prémios Europeus de
Promoção Empresarial 2015 (European Enterprise Promotion Awards), na categoria “Promoção do

Espírito de Empreendedorismo”.
In Diário de Coimbra - 17-07-2015

Lisboa vai ter a primeira residência para empreendedores
LISBOA - A primeira residência para empreendedores do país abre as portas na próxima 2..
In Local.pt Online - 17-07-2015

Fábrica do Tramagal na vanguarda da mobilidade eléctrica
Fuso Canter E-Cell, um camião ligeiro que usa energia eléctrica e é um projecto inovador português
da fábrica do Tramagal da Mitsubishi..
In Público Online - Fugas Online - 17-07-2015

CRIA vence prémio nacional para a Promoção do espírito de empreendedorismo | RUA FM
Publicado em 17 Julho 2015 por RUAFM O CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de
Tecnologia da Universidade do Algarve ganhou o 2º Prémio Nacional dos "Prémios Europeus de
Promoção Empresarial 2015" na categoria "Promoção do espírito de empreendedorismo".
In RUA FM Online - 17-07-2015

Acelerador da COTEC distinguido nos Prémios Europeus de Promoção Empresarial
17 Julho 2015 | por Regina Baptista O Acelerador de Comercialização de Tecnologias - Act,
promovido pela COTEC Portugal, foi o projeto vencedor, na categoria 'Investimento nas
Competências Empreendedoras', da edição nacional dos Prémios Europeus de Promoção
Empresarial (European Enterprise Promotion Awards - EEPA).
In Ver Portugal Online - 17-07-2015

Workshop 2020
A Plataforma Internacional Fibrenamics da Universidade do Minho, em parceria com o Infarmed, o
IAPMEI e o Hospital Senhora da Oliveira, promove o Workshop 2020 Challenges «Materiais Fibrosos
na Saúde».
In Comércio de Guimarães (O) - 16-12-2015

Materiais Fibrosos na Saúde em foco na UMinho
16 de Dezembro, 2015 É já esta quarta-feira, 16 de dezembro, que a Plataforma Internacional
Fibrenamics da Universidade do Minho (UMinho) realiza o último workshop do ciclo 2020
Challenges dedicado aos "Materiais Fibrosos na Saúde".
In Rádio Fundação Online - 16-12-2015

Lojas das Caldas vão renovar-se com apoio do Comércio Investe
- Publicado a 13 de Novembro de 2015 ..
In Gazeta das Caldas Online - 16-11-2015

Apetece-me chamar-lhes os temperos de Borba
In i - 16-11-2015

Deputados do PS pedem apoio específico para comércio e hotelaria afetados pelas cheias em
Albufeira
Deputados do PS a conversar com uma das pessoas afetadas na Baixa de Albufeira Os deputados do
PS eleitos pelo Algarve sondaram o IAPMEI e o Turismo de Portugal, em duas cartas distintas, sobre
a possibilidade de se criarem linhas de apoio específicas, direcionadas aos empresários de Albufeira
afetados pela intempérie do dia 1 de Novembro, ao abrigo de programas já existentes.
In Sul Informação Online - 16-11-2015

Pagamentos a horas. Pela economia, pelas pessoas | Ver
A mudança cultural sobre pagamentos está em curso e já nada a pode parar..
In VER Online - 16-11-2015

Albufeira recebe IV AGE
O AGE - Soluções de Emprego e Empreendedorismo está de regresso a Albufeira com mais
novidades e, para além dos balcões de atendimento, conferências, oferta formativa e de emprego,
workshops, networking e programas de financiamento, o evento vai acolher este ano a iniciativa
Meet Europe in the Algarve , no próximo dia 23 de outubro, no Espaço Multiusos de Albufeira
(EMA), das 9h30 às 19h.
In Algarve Informativo Online - 16-10-2015

Câmara Municipal de Ponte de Lima aprova mais uma candidatura ao programa "Terra
Finicia | MINHO DIGITAL
No âmbito de uma candidatura submetida ao programa "Terra Finicia", a Câmara Municipal de
Ponte de Lima aprovou na reunião realizada a 28 de setembro, a candidatura apresentada..
In Minho Digital Online - 16-10-2015

Sucesso das candidaturas ao Portugal 2020 depende da execução | VidaEconomica
"Esta é a hora do investimento", relembrou Miguel Cruz, presidente do IAPMEI, durante o Fórum
Lisgarante, sobre a "Economia Portuguesa: A Hora do Investimento", realizado recentemente, no
CCL, ..
In Vida Económica Online - 16-10-2015

BlueBiz recebe hoje seminário sobre investimento e competitividade
SETÚBAL Evento promovido pela Aicep Global Parques, com o apoio do DIÁRIO DA REGIÃO, realizase esta manhãBlueBiz recebe hoje seminário sobre investimento e competitividadePedro
Gonçalves, secretáriode Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Francisco Palma,
presidente da Aicep, Dores Meira, presidente do municípiode Setúbal, e Vítor Caldeirinha,
presidente da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, são algunsdos oradores do
certame“Investimento & Competitividade” é o tema do seminário que se realiza hoje, apartir das
09h30, no auditóriodo Parque BlueBiz, em Setúbal,promovido pela Aicep GlobalParques, com o
apoio do DIÁRIO DA REGIÃO.
In Diário da Região - 16-09-2015

Nutrileite com novas instalações em Alfouvés, Rio Maior
Economia 16 Set 2015, 18:21h Foi a 4 de Setembro que a empresa Nutrileite, Sociedade Agrícola,
inaugurou as novas instalações, em Alfouvés, Rio Maior..
In Mirante Online (O) - 16-09-2015

Instalar em Setúbal um Parque de Ciência e Tecnologia intenção divulgada no Seminário
Investimento e Competitividade
A presidente da Câmara Municipal de Setúbal destacou no encerramento dos trabalhos do
seminário promovido pela AICEP Global Parques que a Autarquia apresenta uma "postura proativa"
em relação à atração de investimento para o concelho, a qual "tem contribuído decisivamente para
diminuir os custos de contexto da fixação de novas empresas".
In Rostos Online - 16-09-2015

Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015
- Publicado a 14 de Agosto de 2015 ..
In Gazeta das Caldas Online - 16-08-2015

Living Lab da Cova da Beira premiado
16-07-2015 O Living Lab Cova da Beira - Incubadora Urbana Polinucleada de Empresas e Negócios
do município do Fundão, a funcionar no edifício da antiga praça, venceu o primeiro prémio na
categoria "Desenvolvimento do Ambiente Empresarial" entregue ontem pelo IAPMEI durante a
edição 2015 dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial.
In Beira.pt Online - 16-07-2015

Universidade de Coimbra vence Prémio Europeu
Universidade de Coimbra vence Prémio Europeu111 A Universidade de Coimbra (UC), através do
“INOV C – Ecossistema de Inovação”, venceu a fase nacional dos Prémios Europeus de Promoção
Empresarial (European Entreprise Promotion Awards) na categoria Promoção do Espírito de
Empreendedorismo.
In Diário As Beiras - 16-07-2015

Fundão conquista primeiro nos "Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015"
O Município do Fundão conquistou esta 4ª-feira, dia 15, o primeiro lugar no Concurso "Prémios
Europeus de Promoção Empresarial 2015", na categoria "Desenvolvimento do Ambiente
Empresarial", com o projeto "IUPEN - Incubadora Urbana Polinucleada de Empresas e Negócios".
In Diário Digital Castelo Branco Online - 16-07-2015

Sessão para legalizar indústrias ilegais

indústria O Município de Guimarães e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte promovem na próxima quarta-feira, 22 de julho, pelas 10h30, uma sessão de esclarecimento
sobre a legislação que serve de base à regularização extraordinária de atividades económicas.
In Diário do Minho - 16-07-2015

Esclarecimento sobre legislação para regularização extraordinária de atividades económicas
Estabelecimentos e explorações industriais sem licença vão ter possibilidade de regulamentar
atividade..
In Digital de Vizela Online - 16-07-2015

Start-up ligada às conservas nacionais vence Prémio Nacional Indústrias Criativas
Miss Can, a start up que vende portugalidade em latas de conserva de peixe, é a grande vencedora
da 7..
In Local.pt Online - 16-07-2015

Ribeiradio
In Notícias de Vouzela - 16-07-2015

Miss Can: Startup ligada às conservas nacionais vence Prémio Nacional Indústrias Criativas
Miss Can, a startup que vende portugalidade em latas de conserva de peixe, é a grande vencedora
da sétima edição do Prémio Nacional Indústrias Criativas Super Bock/Serralves (PNIC)..
In Ver Portugal Online - 16-07-2015

Novo licenciamento industrial mais favorável ao investimento também simplifica actividade
e instalação das ZER
2015-12-15 | em As mudanças introduzidas simplificam e reúnem num único diploma um conjunto
de dispositivos legais referentes ao exercício da atividade industrial, à instalação das ZER - Zonas
Empresariais Responsáveis e à acreditação de entidades com intervenção em matéria de
licenciamento industrial.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 15-12-2015

A domiciliação de empresas como forma de redução de custos
ARQUIVO A domiciliação de empresas, também designada como “escritório virtual”, é uma forma
simples e prática de as empresas reduzirem, substancialmente, os custos com a sua estrutura..
In Diário de Aveiro - 15-12-2015

Cursos Empreender em Alenquer disponíveis até Dezembro
O município de Alenquer através do Gabinete de Empreendedorismo do Carregado, está a
promover um conjunto de acções de formação em parceria com a Academia de Pequenas e Médias
Empresas do IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e Inovação).
In Nova Verdade - 15-11-2015

Coligação PSD/CDS vence eleições legislativas
A ex-presidente da Câmara de Miranda do Corvo foi eleita deputada pelo círculo de Coimbra pela
coligação Portugal à Frente (PSD/CDS-PP), nas eleições de 04 de outubro, que deram a vitória
nacional àquela força política.
In Mirante - 15-10-2015

Augusto Mateus orador na NERLEI
In Região de Leiria - 15-10-2015

Reunião do Conselho Municipal de Juventude do Peso da Régua
Peso da Régua / Foto: Direitos Reservados No mês de setembro o Conselho Municipal de Juventude
do Peso da Régua reuniu-se em Covelinhas, Peso da Régua, onde foram analisadas várias
propostas..
In Viva Douro Online - 15-10-2015

IV AGE- SOLUÇÕES DE EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
No próximo dia 23 de outubro, o Espaço Multiusos de Albufeira (EMA) vai acolher a quarta edição
do AGE - Soluções de Emprego & Empreendedorismo , um certame organizado pelo Município de
Albufeira em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional.
In Voz do Algarve Online (A) - 15-10-2015

Seminário "Investimento & Competitividade" amanhã no BlueBiz - Parque Empresarial da
Península de Setúbal
O tema do Investimento e Competitividade é sempre de enorme relevância, nomeadamente numa
economia que ambiciona crescer, captando investimento e aumentando as suas exportações..
In Aicep Portugal Global Online - 15-09-2015

Seminário "Investimento & Competitividade" amanhã no BlueBiz - Parque Empresarial da
Península de Setúbal
O tema do Investimento e Competitividade é sempre de enorme relevância, nomeadamente numa
economia que ambiciona crescer, captando investimento e aumentando as suas exportações..
In Distrito Online - 15-09-2015

Em Setúbal Seminário Investimento & Competitividade Península de Setúbal papel
significativo na dinâmica de reindustrialização da economia
O tema do Investimento e Competitividade foi escolhido pela aicep Global Parques para o
Seminário que se realiza no BlueBiz dia 16 de setembro - Parque Empresarial da Península de
Setúbal, que contará com a presença do Secretário Estado da Inovação, Investimento e
Competitividade, Pedro Pereira Gonçalves.
In Rostos Online - 15-09-2015

Combate ao desperdício alimentar e promoção de estilos de vida saudáveis distinguidos no
Food & Nutrition Awards 2015
Os projetos Movimento Zero Desperdício (DARIACORDAR) Associação para a recuperação do
desperdício); Nutricap: Micro-e nanodrogeis para encapsulação de compostos bioativos
(Universidade do Minho); Arroz Integral Pato Real Minuto (Ernesto Morgado S.
In Terra Nostra Online - 15-09-2015

Testes dos clientes Fuso Canter E-Cell concluídos com êxito
> Abrantes > Durante um evento que teve lugar em Lisboa no Museu dos Coches, Paulo Portas,
vice-primeiro-Ministro de Portugal, representantes de autoridades governamentais, de clientes,
bem como da administração da Mitsubishi Fuso Truck Europe e da Daimler Trucks retiraram
conclusões muito positivas do desempenho dos veículos em ambiente real de operação.
In Alto Alentejo - 15-07-2015

Guimarães: Empresas têm oportunidade de regularizar atividade - O Minho
O Município de Guimarães e a CCDR-N vão promover, no dia 22 de julho, pelas 10:30 horas, na
Plataforma das Artes e da Criatividade, uma sessão de esclarecimento sobre a legislação para
regularização extraordinária de atividades económicas.
In Minho Online (O) - 15-07-2015

«Vale Portugal 2020» - Alentejo com 142 candidaturas
In Planície (A) - 15-07-2015

Odivelas - Empresas do Concelho distinguidas pela Autarquia
A Câmara Municipal de Odivelas distingue no próximo dia 15 de dezembro, entre as 10h e as 12h30,
no Auditório do Pavilhão Multiusos de Odivelas, empresas do Concelho com os Prémios de
Distinção Empresarial 2015 e Menções Honrosas.
In TVL TV - TVL Online - 14-12-2015

"Há empresários a travar investimentos" -Entrevista a António Marques
O presidente da Associação Industrial do Minho avisa que o actual momento político e a
perspectiva de um governo do Partido Socialista apoiado pelo PCP e Bloco de Esquerda estão a
travar investimentos na região.
In Correio do Minho - 14-11-2015

Instrumentos de revitalização e transmissão empresarial explicados no Ribatejo
O IAPMEI está a realizar por todo o país ações de sensibilização sobre os instrumentos de
revitalização e transmissão empresarial..
In Entroncamento Online - 14-11-2015

IAPMEI explica no Ribatejo os instrumentos de revitalização e transmissão empresarial
Com o apoio da Nersant O IAPMEI está a realizar por todo o país ações de sensibilização sobre os

instrumentos de revitalização e transmissão empresarial..
In Tinta Fresca Online - 14-11-2015

"Portugal tem de apostar na sua intensidade tecnológica, para poder inserir-se nas cadeias
de valor internacional, e nos recursos endógenos"
2015-10-14 | em "Estamos convencidos que existem fatores que podem impulsionar a retoma do
investimento e a aposta em vetores estratégicos", começou por dizer Norma Rodrigues, diretorageral da AIP-CCI, na sua intervenção, no Fórum Lisgarante "Economia Portuguesa: A Hora do
Investimento", que decorreu no dia 7 de outubro, no Centro de Congressos de Lisboa, e contou com
a presença de 300 empresários.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 14-10-2015

Conselho Municipaç de Juventude reuniu em Covelinhas
In Arrais (O) - 14-10-2015

Câmara Municipal de Ponte de Lima aprova mais uma candidatura ao programa "Terra
Finicia"
A Câmara Municipal de Ponte de Lima aprovou, na reunião do dia 28 de setembro, a candidatura ao
programa "Terra Finicia" de uma empresa dedicada à fabricação e venda de cerveja biológica
artesanal com marca própria, denominada "Bica Aberta".
In Minho Online (O) - 14-10-2015

SEMANA EUROPEIA DAS PME
A Semana Europeia das PME é uma iniciativa anual da Comissão Europeia, [..
In Tribuna Alentejo Online - 14-10-2015

IAPMEI faz balanço positivo dos últimos 4 anos e tem novos apoios
In Voz Ribatejana - 14-10-2015

SISTRADE participate in another edition of LABELEXPO EUROPE
A Portuguese company SISTRADE - Software Consulting, S..
In Aicep Portugal Global Online - 14-09-2015

Secretário de Estado abre e Dores Meira fecha seminário sobre investimento e
competitividade
O secretário de Estado Pedro Gonçalves, Francisco Mendes Palma, da Aicep Global Parques,
Armando Gomes, da AISET, Paulo Iglésias, da Visteon, Miguel Cruz, do IAPMEI, e Vítor Caldeirinha,
do Porto de Setúbal, são alguns dos oradores.
In Aicep Portugal Global Online - 14-09-2015

Secretário de Estado abre e Dores Meira fecha seminário sobre investimento e
competitividade
PAULO CALADO..
In Diário da Região - 14-09-2015

Os portugueses que vão levar roupa aos refugiados na Hungria
19:50 ..
In Sábado Online - 14-09-2015

Secretário de Estado abre e Dores Meira fecha seminário sobre investimento e
competitividade - Setúbal na Rede
O secretário de Estado Pedro Gonçalves, Francisco Mendes Palma, da Aicep Global Parques,
Armando Gomes, da AISET, Paulo Iglésias, da Visteon, Miguel Cruz, do IAPMEI, e Vítor Caldeirinha,
do Porto de Setúbal, são alguns dos oradores.
In Setúbal na Rede - O Portal do Distrito Online - 14-09-2015

Sons em Trânsito recebe Estatuto PME Líder. "Tudo a partir de Aveiro"
Sons em Trânsito recebe Estatuto PME Líder..
In Diário de Aveiro - 14-08-2015

Sons em Trânsito distinguida. "Tudo a partir de Aveiro"
Galardão Empresa de Vasco Sacramento viu ser-lhe atribuído o Estatuto PME Líder 2015 pelo
IAPMEI..

In Diário de Aveiro Online - 14-08-2015

Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015
Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015 GAZETA DA EUROPA Foi em 2005, que os
Prémios Europeus de Promoção Empresarial foram lançados..
In Gazeta das Caldas - 14-08-2015

Grupo Alberto Oculista vê renovado estatuto de PME Líder
O Grupo Alberto Oculista viu renovado o estatuto de PME Líder de três das suas empresas,
designadamente: Alberto Oculista, Ópticas Amparo e Migalcat..
In Tribuna da Madeira - 14-08-2015

Bluepharma promove boas práticas empresariais
A Bluepharma promove iniciativa em nome das boas práticas empresariais..
In Aicep Portugal Global Online - 14-07-2015

Vila Verde promove Dia do Atendimento Descentralizado aos empresários
Dia 16 de Julho Vila Verde promove Dia do Atendimento Descentralizado aos empresários O
IAPMEI- Agência para a Competitividade e Inovação, em parceria com o Município de Vila Verde,
promovem depois de amanhã, 16 de Julho, a partir das 14.
In Correio do Minho - 14-07-2015

MAÇÃO - Autarquia distinguiu empresas
14 Julho, 2015 No âmbito da inauguração da Feira Mostra, a Câmara Municipal de Mação realizou a
Cerimónia de Distinção dos Empresários do Concelho galardoados com os estatutos PME Líder e
PME Excelência, atribuídos pelo IAPMEI no ano de 2014: - António Costa Dias, Lda.
In Rádio Hertz Online - 14-07-2015

Torres Novas: NERSANT e IAPMEI apresentam medidas de revitalização para empresas
A sede da NERSANT - Associação Empresarial de Santarém, em Torres Novas, foi o local escolhido
pelo IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento para apresentar
alguns instrumentos de revitalização do tecido empresarial, no âmbito do Programa Revitalizar.
In Médio Tejo Online - 13-11-2015

Município e IN.CUBO promovem atendimento descentralizado
Empresas Município e IN..
In Correio do Minho - 13-10-2015

Rede da mobilidade eléctrica já está a passar para os municípios
Rede já custou seis milhões..
In Público - 13-08-2015

IPDJ vai criar o Roteiro Associativo para a Empregabilidade
DISTRITO LIDERA NA REGIÃO NORTE QUANDO SE FALA EM ESTÁGIOS PROFISSIONAIS realizados e
associações juvenis..
In Voz de Trás-os-Montes (A) - 13-08-2015

VILA VERDE: Paços do Concelho acolhe o "Dia do atendimento descentralizado" no dia 16 de
Julho
O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I..
In Jornal O Vilaverdense Online - 13-07-2015

IAPMEI realiza Dia Aberto ao Conhecimento em Amarante
AMARANTE - A globalização da economia exige das empresas uma capacidade cada vez maior de se
afirmar no mercado, pela inovação e pela criatividade, diferenciando-se da concorrência..
In Local.pt Online - 13-07-2015

IAPMEI realiza Dia Aberto ao Conhecimento em Amarante | 15 de julho no IET
IAPMEI realiza Dia Aberto ao Conhecimento em Amarante | 15 de julho no IET - Vale do Sousa em
Destaque Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2] Castelo de Paiva - Felgueiras - Lousada Paços de Ferreira - Paredes - Penafiel A globalização da economia exige das empresas uma
capacidade cada vez maior de se afirmar no mercado, pela inovação e pela criatividade,
diferenciando-se da concorrência.

In Vale do Sousa Online - 13-07-2015

Amarante: IAPMEI realiza Dia Aberto ao Conhecimento no Instituto Empresarial do Tâmega
13/07/2015, 12:39 No próximo dia 15 de julho, irá decorrer no Instituto Empresarial do Tâmega
(IET) sessão do Dia Aberto ao Conhecimento..
In Verdade Online - 13-07-2015

Projecto Climber Hotel vence concurso "Wanted Business Ideas"
13 Julho, 2015 |Autor: ViseuMais O projecto Climber Hotel (uma startup de Nelas, que reúne
quatro jovens, traduzindo-se num software de apoio à gestão hoteleira, que determina o pricing
adequado às diferentes variáveis que condicionam a gestão diária de uma unidade hoteleira) foi
eleito como grande vencedor da primeira edição do concurso "Wanted Business Ideas", promovido
pela Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIM Viseu Dão Lafões).
In ViseuMais.com Online - 13-07-2015

IGF acusa CEO do banco de fomento de receber salários indevidos
Salários de José Figueiredo envoltos em polémica..
In Expresso - Economia - 12-12-2015

Loures distingue empresas com o Galardão de Mérito Empresarial
LOURES - O Município de Loures promove, amanhã, dia 12, no Palácio do Correio-Mor, pelas 17h30,
a cerimónia de atribuição do Galardão de Mérito Empresarial..
In Local.pt Online - 12-11-2015

Loures distingue empresas com o Galardão de Mérito Empresarial
O Município de Loures promove, hoje, dia 12, no Palácio do Correio-Mor, pelas 17h30, a cerimónia
de atribuição do Galardão de Mérito Empresarial..
In MetroNews Online - 12-11-2015

Electrocortes Electrodomésticos recebe Estatuto PME Líder
2015-11-12 A Electrocortes Electrodomésticos recebeu o Estatuto de PME Líder 2015 A empresa
distingue-se assim com a distinção, criada pelo IAPMEI, numa parceria com a banca e o Turismo de
Portugal, para sinalizar as PME com desempenhos superiores.
In RM - RevisMarket Online - 12-11-2015

Autarquia divulgou apoios do novo Quadro Comunitário destinados à agricultura e ambiente
Autarquia divulgou apoios do novo Quadro Comunitário destinados à agricultura e ambiente
MONDIM DE BASTO ? A Câmara Municipal, através do Gabinete de Apoio ao Agricultor, promoveu
uma sessão de esclarecimento sobre Bolsa Nacional de Terras e PDR 2020, onde foram
apresentadas medidas de apoio ao investimento na agricultura e medidas agroambientais.
In Voz de Trás-os-Montes (A) - 12-11-2015

O NOVO SIR - SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL
O IAPMEI está a dinamizar um ciclo de sessões regionais de divulgação do novo SIR- Sistema da
Indústria Responsável, com o objetivo de esclarecer os empresários sobre as alterações resultantes
da última revisão do quadro legal relativo ao licenciamento industrial.
In Voz do Algarve Online (A) - 12-11-2015

Sessão de esclarecimento "Horizonte 2020 e os apoios nacionais à internacionalização da
I&D"
12-10-2015 A COTEC Portugal, em parceria com a ANI, GPPQ, IAPMEI e Inova+, organiza em Lisboa,
no próximo dia 15 de outubro, a sessão "Horizonte 2020 e os apoios nacionais à internacionalização
da I&D".
In Beira.pt Online - 12-10-2015

ACIF co-organiza evento B2B no ICT 2015 em Lisboa
Foto retirada do site http://www..
In Funchal Notícias Online - 12-10-2015

Professor Augusto Mateus defende que Garantia Mútua é decisiva para financiamento e
apoio no pós-projeto
"A Garantia Mútua está bem, cresceu, resolveu algumas falhas de mercado, foi muitíssimo
importante na forma como resistimos ao ajustamento e à crise nacional e internacional, e permitiu

a um número muito alargado de empresas poderem resolver falhas de mercado do ponto de vista
do custo e do acesso ao financiamento", defendeu o Professor Augusto Mateus durante a sua
intervenção no Fórum Lisgarante, sobre a "Economia Portuguesa: A Hora do Investimento",
realizado no dia 7 de Outubro, no CCL, evento que contou com mais de 300 empresários.
In Local.pt Online - 12-10-2015

Trigénius renova distinção de PME Líder
2015-10-12 A Trigénius foi novamente distinguida como PME Líder, um selo de reputação de
empresas atribuído pelo IAPMEI, a fim de reconhecer o mérito das PME nacionais com
desempenhos acima da média quer a nível da gestão quer a nível do ambiente económicofinanceiro.
In Notícias de Fátima Online - 12-10-2015

Finanças detetam ilegalidades
In Açoriano Oriental - 12-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram quase 1,5 milhões em regalias ilegais - ZAP
Economia Administração Pública, Finanças, Segurança Social, SNS Mário Cruz / Lusa A Direção-Geral
de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social gastaram quase 1,5 milhões de euros em
remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no ano passado, segundo o relatório de atividades
da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) de 2014.
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU.pt Online - 12-08-2015

Milhões gastos em regalias ilegais
In Bola (A) - 12-08-2015

1,5M EUR mal gastos
In Correio da Manhã - 12-08-2015

Entidades públicas gastaram 1,5 ME
In Diário de Notícias da Madeira - 12-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram quase 1,5MEuro em regalias ilegalmente
A Inspeção-Geral das Finanças está sob tutela do Ministério de Maria Luís Albuquerque DireçãoGeral de Saúde, ANACOM, IAPMEI e Segurança Social são as entidades visadas por relatório da
Inspeção-Geral das Finanças.
In Diário de Notícias Online - 12-08-2015

1,5
In Jornal de Notícias - 12-08-2015

46 milhões pagos ilegalmente no Estado
A Direcção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social gastaram quase 1,33 milhões
de euros em remunerações, benefícios e regalias “sem previsão legal ou em desconformidade com
a previsão” no ano passado, segundo o relatório de actividades da Inspecção-geral de Finanças (IGF)
de 2014.
In Negócios - 12-08-2015

Entidades públicas gastaram quase 1,5 milhões em regalias ilegais
Inspecção-Geral de Finanças detectou um total de 45,7 milhões de euros em processos irregulares
da administração pública no ano passado..
In Página 1 Online - 12-08-2015

Direcção-Geral de Saúde, ANACOM, IAPMEI e Segurança Social gastam 1,5 milhões de euros
em regalias ilegais
Entidades públicas como a Direcção-Geral de Saúde, ANACOM, IAPMEI e Segurança Social,
gastaram no ano passado, cerca de 1,5 milhões de euros ilegalmente em remunerações, benefícios
e regalias, segundo o relatório de actividade da Inspecção-Geral de Finanças de 2014.
In Porto Canal Online - 12-08-2015

Rede da mobilidade eléctrica já está a passar para os municípios
Por Ana Brito 12/08/2015 - 21:34 Rede já custou seis milhões..
In Público Online - 12-08-2015

Entidades públicas gastaram mais de um milhão em regalias ilegais
12/08/2015 - 13:26 Direção-Geral de Saúde, ANACOM, IAPMEI E Segurança Social são as entidades
visadas..
In Público Online - 12-08-2015

Entidades públicas gastaram quase 1,5 milhões em regalias ilegais
A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social gastaram quase 1,5 milhões
de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no ano passado, segundo o relatório
de atividades da Inspeção-Geral de Finanças de 2014.
In Renascença - Notícias - 12-08-2015

IGF acusou quatro entidades públicas de regalias ilegais
A Inspeção Geral de Finanças acusou quatro entidades públicas de gastarem dinheiro em regalias
ilegais..
In RTP 3 - Bom Dia Portugal - 12-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram mais de 1 milhão e 300 mil euros em regalias ilegais
Quatro entidades públicas gastaram mais de 1 milhão e 300 mil euros em regalias ilegais no ano
passado..
In SIC - Primeiro Jornal - 12-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram mais de 1 milhão e 300 mil euros em regalias ilegais
Quatro entidades públicas gastaram mais de 1 milhão e 300 mil euros em regalias ilegais no ano
passado..
In SIC Notícias - Edição da Manhã - 12-08-2015

Relatório de atividades da Inspeção Geral de Finanças
A Direção Geral da Saúde, a Anacom, o Iapmei e a segurança social gastaram de forma ilegal quase
um milhão e meio de euros em remunerações, benefícios e regalias no ano passado..
In TVI - Jornal da Uma - 12-08-2015

Gastos ilegais de 1,3 milhões de euros: Abusos na DGS, ANACOM, IAPMEI e Segurança Social
No ano passado, quatro entidades públicas gastaram mais de 1 milhão de euros em remunerações,
benefícios e regalias ilegais..
In TVI - Jornal das 8 - 12-08-2015

Gastos ilegais de 1,3 milhões de euros: Abusos na DGS, ANACOM, IAPMEI e Segurança Social
No ano passado, quatro entidades públicas gastaram mais de 1 milhão de euros em remunerações,
benefícios e regalias ilegais..
In TVI 24 - 25ª Hora - 12-08-2015

Relatório de atividades da Inspeção Geral de Finanças
A Direção Geral da Saúde, a Anacom, o Iapmei e a segurança social gastaram de forma ilegal quase
um milhão e meio de euros em remunerações, benefícios e regalias no ano passado..
In TVI 24 - Diário da Manhã - 12-08-2015

Relatório de atividades da Inspeção Geral de Finanças
A Direção Geral da Saúde, a Anacom, o Iapmei e a segurança social gastaram de forma ilegal quase
um milhão e meio de euros em remunerações, benefícios e regalias no ano passado..
In TVI 24 - Notícias - 12-08-2015

IGF deteta gastos ilegais de quase 1,5MEUR
Quarta, 12 Agosto 2015 10:31 O relatório de atividades da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) de 2014
revela que a Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social gastaram, nesse
ano, quase 1,5 milhões de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente.
In Viva!Porto Online - 12-08-2015

Poluição da SN continua a afectar moradores de Paio Pires e arredores
In Comércio do Seixal e Sesimbra - 11-12-2015

A cerimónia dos 40 Anos do IAPMEI em imagens
11 Dez 2015 Económico IAPMEI foi fundamental para as empresas nos últimos 40 anos, veja aqui as
imagens da cerimónia que assinala o encerramento das comemorações..

In Económico Online - 11-12-2015

PME discutem ´Caminhos da competitividade´ a pensar nos negócios
O financiamento continua a ser um dos principais problemas das empresas Os 40 anos do IAPMEI
ficam marcados pela inovação, que começou com uma pequena participação no desenvolvimento
da economia e que resultou na criação de uma complexidade de mecanismos, instrumentos e
parcerias que são hoje fundamentais à economia.
In Económico Online - 11-12-2015

Cinco empresas centenárias vão ser medalhadas
ISAbEL RODRIguES mONtEIRO isabel..
In Verdadeiro Olhar (O) - 11-12-2015

Créditos tributários inviabilizam recuperação de empresas - Entrevista a Inácio Peres
In Vida Económica - Vida Judiciária - 11-12-2015

"Comunicar a ideia e o negócio"
O IAPMEI e o Município de Albufeira vão realizar a ação formativa "Comunicar a ideia e o negócio Comunicação do projeto empresarial e eficácia na criação de apresentações", no próximo dia 28 de
outubro, na Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água.
In Algarve24 Online - 11-10-2015

IAPMEI promove ações de formação de curta duração na área da gestão para PME
11-09-2015 No âmbito das atividades de reforço da capacitação de empresas, o IAPMEI promove
durante os meses de setembro e outubro um conjunto de ações formativas de curta duração em
várias áreas de apoio à gestão de micro, pequenas e médias empresas.
In Beira.pt Online - 11-09-2015

Região vai discutir investimento e competitividade no auditório do Parque BlueBiz
FRANCISCO MENDES PALMA..
In Diário da Região - 11-09-2015

E os vencedores dos Food & Nutrition Awards são. - Distribuição Hoje
Os projetos Movimento Zero Desperdício (DARIACORDAR) Associação para a recuperação do
desperdício); Nutricap: Micro-e nanodrogeis para encapsulação de compostos bioativos
(Universidade do Minho); Arroz Integral Pato Real Minuto (Ernesto Morgado S.
In Distribuição Hoje Online - 11-09-2015

Food & Nutrition Awards premiaram combate ao desperdício
A cerimónia de entrega dos galardões Food & Nutrition Awards 2015 que teve lugar na Fundação
Calouste Gulbenkian, premiou 11 os produtos, projetos e iniciativas que se destacaram pela
inovação e empreendedorismo no setor agroalimentar e ciências da nutrição em Portugal.
In iPress Journal Online - 11-09-2015

Quatro entidades públicas gastaram quase 1,5ME em regalias ilegalmente - Açoriano
Oriental
Hoje, 18:38 A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social gastaram quase
1,5 milhões de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no ano passado, segundo
o relatório de atividades da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) de 2014.
In Açoriano Oriental Online - 11-08-2015

Milhões gastos em regalias ilegais
Quatro instituições do Estado português gastaram, durante o último ano, quase um milhão e meio
de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegais, conclui a Inspeção-Geral de Finanças, que
divulgou, esta terça-feira, o seu relatório anual.
In Bola Online (A) - 11-08-2015

Cidade acolherá sede do Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa
A cidade de Évora pode vir a acolher a sede do futuro Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa..
In Diana FM Online - 11-08-2015

Quatro instituições públicas gastaram ilegalmente em regalias quase 1,5 MEUR
HOJE às 19:05 A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social gastaram quase

1,5 milhões de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no ano passado, segundo
o relatório de atividades da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) de 2014.
In Diário Digital Online - 11-08-2015

Quatro instituições públicas gastaram ilegalmente em regalias quase 1,5 MEUR | Finanças |
Dinheiro Digital
HOJE às 18:59 A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social gastaram quase
1,5 milhões de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no ano passado, segundo
o relatório de atividades da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) de 2014.
In Diário Digital Online - Dinheiro Digital Online - 11-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram 1,5 milhões em regalias ilegalmente
11/08/2015 | 18:44 | Dinheiro Vivo A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança
Social gastaram quase 1,5 milhões de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no
ano passado, segundo o relatório de atividades da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) de 2014.
In Dinheiro Vivo Online - 11-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram ilegalmente em regalias quase 1,5 milhões de euros |
Económico
18:40 A Direcção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social gastaram quase 1,5
milhões de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no ano passado..
In Económico Online - 11-08-2015

DGS, Anacom, IAPMEI e Segurança Social gastaram ilegalmente EUR1,5 milhões em regalias
Inspeção-Geral das Finanças, que detetou as ilegalidades, propõe correções que podem levar a
poupanças de EUR627 milhões nos cofres do Estado A Direção-Geral da Saúde, a Anacom, o IAPMEI
e a Segurança Social gastaram quase 1,5 milhões de euros em remunerações, benefícios e regalias
ilegalmente no ano passado, segundo o relatório de atividades da Inspeção-Geral de Finanças (IGF)
de 2014.
In Expresso Online - 11-08-2015

DGS, Anacom, IAPMEI e Segurança Social gastaram EUR1,5 milhões ilegalmente
Inspeção-Geral das Finanças, que detetou as ilegalidades, propõe correções que podem levar a
poupanças de EUR627 milhões nos cofres do Estado A Direção-Geral da Saúde, a Anacom, o IAPMEI
e a Segurança Social gastaram quase 1,5 milhões de euros em remunerações, benefícios e regalias
ilegalmente no ano passado, segundo o relatório de atividades da Inspeção-Geral de Finanças (IGF)
de 2014.
In Expresso Online - 11-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram 1,5 milhões em regalias ilegalmente
A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social gastaram quase 1,5 milhões
de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no ano passado, segundo o relatório
de atividades da Inspeção-Geral de Finanças de 2014.
In Jornal de Notícias Online - 11-08-2015

IGF: Quatro entidades públicas gastaram quase 1,5 milhões em regalias ilegalmente
11 Agosto 2015, 20:36 por Lusa A Direcção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança
Social gastaram quase 1,5 milhões de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no
ano passado, segundo o relatório de actividades da Inspecção-geral de Finanças (IGF) de 2014.
In Negócios Online - 11-08-2015

Quatro instituições públicas gastaram ilegalmente millhões em regalias
A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social gastaram quase 1,5 milhões
de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no ano passado, segundo o relatório
de atividades da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) de 2014.
In Notícias ao Minuto Online - 11-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram quase 1,5 milhões de euros em regalias ilegalmente
inspeção geral das finanças A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social
gastaram quase 1,5 milhões de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no ano
passado..
In Observador Online - 11-08-2015

IGF denuncia gastos em regalias de 1,5 milhões em quatro entidades públicas
A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social gastaram quase 1,5 milhões
de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no ano passado, segundo o relatório
de atividades da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) de 2014.
In OJE Online - 11-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram quase 1,5 milhões de euros em regalias de forma ilegal
Por Lusa 11/08/2015 - 19:31 Foram detectados pocessos irregulares na aministração pública com
custos de 46 milhões de euros..
In Público Online - 11-08-2015

Entidades públicas gastaram quase 1,5 milhões em regalias ilegais
Inspecção-Geral de Finanças detectou um total de 45,7 milhões de euros em processos irregulares
da administração pública no ano passado..
In Rádio Sim Online - 11-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram quase 1,5 ME em regalias de forma ilegal
A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social, gastaram mais de um milhão
de euros de forma ilegal, segundo o relatório de atividades da Inspeção-Geral de Finanças de 2014..
In Renascença - Notícias - 11-08-2015

Entidades públicas gastaram quase 1,5 milhões em regalias ilegais
11-08-2015 20:39 Inspecção-Geral de Finanças detectou um total de 45,7 milhões de euros em
processos irregulares da administração pública no ano passado e propôs correcções que podem
levar a poupanças de 627 milhões de euros aos cofres do Estado.
In Renascença Online - 11-08-2015

Entidades públicas gastam dinheiro em regalias ilegais
A Inspecção Geral de Finanças acusou quatro entidades públicas de gastarem dinheiro em regalias
ilegais..
In RTP Online - 11-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram quase 1,5MEuro em regalias ilegalmente -- IGF
11 de Agosto de 2015, às 18:42 A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança
Social gastaram quase 1,5 milhões de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no
ano passado, segundo o relatório de atividades da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) de 2014.
In Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online - 11-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram mais de 1 milhão e 300 mil euros em regalias ilegais
Quatro entidades públicas gastaram mais de 1 milhão e 300 mil euros em regalias ilegais no ano
passado..
In SIC - Jornal da Noite - 11-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram mais de 1 milhão e 300 mil euros em regalias ilegais
Quatro entidades públicas gastaram mais de 1 milhão e 300 mil euros em regalias ilegais no ano
passado..
In SIC Notícias - Edição da Noite - 11-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram quase 1,5MEUR em regalias ilegalmente
19:44 11..
In SIC Notícias Online - 11-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram quase 1,5 ME em regalias de forma ilegal
A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social, gastaram quase 1,5 milhões
de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no ano passado, segundo o relatório
de atividades da Inspeção-Geral de Finanças de 2014.
In TSF - Notícias - 11-08-2015

Quatro entidades públicas gastaram quase 1,5 ME em regalias de forma ilegal
Os dados são da Inspeção-Geral de Finanças que revela ainda que detetou um total de mais de 45
milhões de euros em processos irregulares da administração pública em 2014..
In TSF Online - 11-08-2015

Entidades públicas gastaram ilegalmente quase 1,5 milhões em regalias
| há 11 minutos A Direção-Geral de Saúde, a ANACOM, o IAPMEI e a Segurança Social gastaram
quase 1,5 milhões de euros em remunerações, benefícios e regalias ilegalmente no ano passado,
segundo o relatório de atividades da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) de 2014.
In TVI 24 Online - 11-08-2015

Fábrica do Tramagal na vanguarda da mobilidade eléctrica
Há cerca de um ano demos conta do início de testes por clientes seleccionados de oito camiões
eléctricos Fuso Canter E-Cell de pré-produção, fabricados em Portugal, no Tramagal..
In Público - Fugas - 11-07-2015

AIP e IAPMEI dão a conhecer alterações no licenciamento industrial e facilidades na
aplicação do novo SIR
2015-12-10 | em A Associação Industrial Portuguesa - Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI) e o
IAPMEI realizaram uma sessão de divulgação sobre "Licenciamento Industrial - O Novo SIR - Sistema
da Indústria Responsável", que decorreu hoje, na sede da AIP, em Lisboa.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 10-12-2015

50 Maiores Empresas de Soure: Volume de negócios ascende a 89 milhões de euros
In Campeão das Províncias - 10-12-2015

Portugal 2020 deve apoiar menos e melhores projetos
As opções estratégicas ligadas aos financiamentos e fundos 2020 estiveram no centro do primeiro
evento do projeto dinamizado por Caixa Geral de Depósitos, o Expresso e a SIC Notícias em Setúbal
Os fundos europeus do Portugal 2020 devem ser mais seletivos e exigentes e devem apoiar menos
e melhores projetos se quiserem fazer a diferença na economia portuguesa.
In Expresso Online - 10-12-2015

As notícias que marcaram a semana na Distribuição
Fique a par das notícias que marcaram o setor do retalho e a distribuição na semana que está agora
a terminar..
In Hipersuper Online - 10-12-2015

Autarquia atribui medalhas de mérito a empresas centenárias
A Câmara Municipal de Valongo aprovou, na passada quinta-feira, por unanimidade a atribuição de
medalhas de mérito, em prata, à Empresa das Lousas de Valongo; à Fábrica de Biscoitos Paupério; à
Fábrica de Biscoitos Diogo; à Padaria Irmãos Moreira; e à Metalúrgica Bakeware Production.
In Verdadeiro Olhar Online (O) - 10-12-2015

Albufeira: "Saiba o que mudou com o novo SIR - Sistema da Indústria Responsável"
No dia 12 de novembro, Albufeira vai ser palco da primeira sessão de trabalho que a Agência para a
Competitividade e Inovação (IAPMEI) se encontra a promover de norte a sul do país..
In DiáriOnline Algarve Online - 10-11-2015

Instrumentos de revitalização e transmissão de empresas apresentados em Santarém e
Torres Novas
Sociedade 10 Nov 2015, 18:26h O IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à
Inovação) vai estar na região de Santarém no dia 12 de Novembro para apresentar aos empresários
os instrumentos de revitalização e transmissão disponíveis para as empresas.
In Mirante Online (O) - 10-11-2015

LusoMatrix: PME Líder 2015
LusoMatrix: PME Líder 2015 | revista robótica A Lusomatrix foi distinguida com o Estatuto PME
Líder 2015, lançado pelo IAPMEI no âmbito do Programa FINCRESCE com o objetivo de distinguir
empresas com perfis de desempenho superiores, conferindo-lhes notoriedade e criando-lhes
condições otimizadas de financiamento para desenvolverem as suas estratégias de crescimento e
de reforço da sua base competitiva.
In Robótica Online - 10-11-2015

Planear para atingir resultados
Organização e trabalho de equipa são, para Pedro Silva, fundamentais para ter sucesso Maribela
Freitas Licenciado em Economia, Pedro Silva, consultor e gestor de projetos da IBM, estava a

estudar quando participou pela primeira vez, em 2003, no Global Management Challenge.
In Expresso - Economia - 10-10-2015

Secretário de Estado vai participar no seminário da Aicep sobre investimento e
competitividade
SETÚBAL Pedro Gonçalves será um dos oradores no evento que se realiza no próximo dia 16 no
BlueBiz Secretário de Estado vai participar no seminário da Aicep sobre investimento e
competitividade Iniciativa tem também confirmadas as presenças de Maria das Dores Meira,
presidente do município de Setúbal, Miguel Campos Cruz, presidente do IAPMEI, e Vítor
Caldeirinha, presidente da administração da APSS O secretário de Estado da Inovação e
Competitividade, Pedro Gonçalves, vai ser um dos oradores num seminário que a Aicep Global
Parques promoverá, com o apoio do DIÁRIO DA REGIÃO, no próximo dia 16, a partir das 09h30, no
auditório do Parque BlueBiz, em Setúbal.
In Diário da Região - 10-09-2015

UA recebe apresentação do livro "Ilídio Pinho: Uma vida. O Empresário e a Utilidade
Pública".
A Universidade de Aveiro acolhe esta quinta a apresentação do livro "Ilídio Pinho: Uma vida..
In Rádio Terra Nova Online - 10-09-2015

Secretário de Estado vai participar no seminário da Aicep sobre investimento e
competitividade - Setúbal na Rede
O secretário de Estado da Inovação e Competitividade, Pedro Gonçalves, vai ser um dos oradores
num seminário que a Aicep Global Parques promoverá, com o apoio do Diário da Região, no
próximo dia 16, a partir das 09h30, no auditório do Parque BlueBiz, em Setúbal.
In Setúbal na Rede - O Portal do Distrito Online - 10-09-2015

Domiciliação de empresas para reduzir custos
Domiciliação de empresas para reduzir custos APOIOA domiciliação de empresas, também
designada como “escritório virtual”, é uma forma simples e prática das empresas reduzirem
substancialmente os custos com a sua estrutura.
In Diário de Aveiro - 10-08-2015

Obras no Centro de Saúde prosseguem a ritmo lento
POMBAL O vereador das Obras Públicas da Câmara de Pombal está “convencido” de que as obras
de remodelação e ampliação do Centro de Saúde ficam concluídas «até final do mês de Outubro»..
In Diário de Coimbra - 10-08-2015

Obras no Centro de Saúde prosseguem a ritmo lento
Orlando Cardoso O vereador das Obras Públicas da Câmara de Pombal está “convencido” de que as
obras de remodelação e ampliação do Centro de Saúde fiquem concluídas até final do mês de
Outubro..
In Diário de Leiria - 10-08-2015

Évora pode vir a acolher Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa
In Diário do Sul - 10-08-2015

Coimpack - Embalagens é PME Líder 2015
O Estatuto PME Líder é atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal, no caso das empresas do
Turismo, no âmbito do Programa FINCRESCE, em parceria com 11 bancos A empresa foi
reconhecida pelas suas apostas de investimento e forma de estar no mercado A empresa Coimpack
- Embalagens, Lda.
In Diário As Beiras - 10-07-2015

Singularidade e alcance da InvestBraga seduziu júri
O Theatro Circo de Braga engalanou-se ontem para acolher a cerimónia dos prémios Municípios de
Portugal, uma iniciativa da UM – Cidades..
In Diário do Minho - 10-07-2015

Novas candidaturas abertas mais largas centenas de projectos?
Em2deJulhocorrenteabriramnovasCandidaturasa ProjetosIndividuaisdoPORTUGAL2020..
In Publituris - 10-07-2015

Volta Nacional: "Netviagens faliu com Saudade depois do GES"
9 Dezembro 2015 9 Dezembro 2015 Jornal de Notícias "Madeiro quer chegar à UNESCO" Três e
meia da tarde..
In Ambitur Online - 09-12-2015

Bruxelas dá luz verde a fundos para centro de dados da PT na Covilhã
09-12-2015 Com o prazo quase a chegar ao fim, a Comissão Europeia aceitou que o projeto seja
financiado com fundos comunitários do QREN..
In Beira.pt Online - 09-12-2015

À conversa com Miguel Sá Pinto hoje no ISCA-UA
No âmbito do projecto “À conversa com… no ISCA-UA”, o Instituto Superior de Contabilidade e
Administração da Universidade de Aveiro (ISCA-UA) propõe-se organizar um conjunto de iniciativas
onde serão discutidos vários temas relevantes da actualidade.
In Diário de Aveiro - 09-12-2015

Covilhã: Bruxelas dá luz verde a fundos para centro de dados da PT
Com o prazo quase a chegar ao fim, a Comissão Europeia aceitou que o projecto seja financiado
com fundos comunitários do QREN..
In Diário Digital Castelo Branco Online - 09-12-2015

Da Segurança Social para a gestão dos fundos comunitários
Ministério Pedro Marques, com alguma experiência na área dos fundos comunitários, assume a
tutela dos milhões..
In Diário Económico - 09-12-2015

Da Segurança Social para a gestão dos fundos comunitários
Pedro Marques, com alguma experiência na área dos fundos comunitários, assume a tutela dos
milhões Depois de um curto interregno na vida política, o economista Pedro Marques volta agora,
aos 39 anos, a integrar um governo socialista para desempenhar o cargo de ministro do
Planeamento e das Infraestruturas.
In Económico Online - 09-12-2015

Ricardo Silva, manager do Grupo Lasa
"Gostaríamos que por exemplo as embaixadas trabalhassem diretamente com as associações de
setor e promovessem juntamente com estas os produtos no estrangeiro" Qualquer uma das nossas
empresas é considerada uma grande empresa (não PME), isto independentemente no numero de
efetivos, volume de negócios ou total de balanço (os 3 critérios para a definição de PME), algo que
consideramos injusto, pois qualquer das nossas empresas não atinge o critério de PME, mas como a
estrutura acionista é comum é feito um somatório cujo resultado determina que cada uma delas é
uma grande empresa, algo que no nosso universo de competição coloca-nos à partida em
desvantagem comparativa, não nos dando acesso às mesmas ferramentas que um PME dispõe e
colocando-nos em direta competição com estas e com grandes empresas mundiais que não têm
comparação com a nossa dimensão, isto obviamente falando na nossa realidade que é o têxtil lar.
In Expresso Online - 09-12-2015

À Conversa com Miguel Sá Pinto
Dia 9 de dezembro, 18h00, miniauditório do ISCA-UA O Instituto Superior de Contabilidade e
Administração da Universidade de Aveiro (ISCA-UA) acolhe a segunda iniciativa do ciclo de
seminários intitulado "À conversa com.
In Universidade de Aveiro Online - Jornal Online - 09-12-2015

NERSANT e IAPMEI esclarecem Instrumentos de revitalização e transmissão de empresas
apresentados em Santarém e Torres Novas
No próximo dia 12 de Novembro, o IAPMEI vai estar na região de Santarém para apresentar aos
empresários os instrumentos de revitalização e transmissão disponíveis para as empresas..
In Correio do Ribatejo Online - 09-11-2015

Sistema da indústria responsável em debate
10 Novembro 2015 Vai decorrer, no próximo dia 12 de Novembro, uma sessão regional de
divulgação do novo SIR - Sistema da Indústria Responsável..
In Directobras Online - 09-11-2015

Viagens com confiança
In Empresas + - 09-11-2015

O que pode ler na edição impressa do Hipersuper
Especial Alimentaria&Horexpo Lisboa 2015 A edição nº..
In Hipersuper Online - 09-11-2015

Região: Nersant e IAPMEI apresentam instrumentos de revitalização e transmissão de
empresas
O IAPMEI vai estar na região de Santarém na quinta-feira, dia 12 de novembro, para apresentar aos
empresários os instrumentos de revitalização e transmissão disponíveis para as empresas..
In Médio Tejo Online - 09-11-2015

Garval - Sociedade de Garantia Mútua vai abrir delegação em Ponta Delgada
In Correio dos Açores - Correio Económico - 09-10-2015

Seminário sobre financiamento às empresas com Augusto Mateus
29 Out..
In Leiria Económica Online - 09-10-2015

Conselho Municipal de Juventude reuniu em Covelinhas
In Notícias do Douro - 09-10-2015

garantia mútua é decisiva para financiamento
Augusto Mateus diz que "vai haver meios para reforçar o sistema de garantia mútua" e
"desenvolver o conjunto de intervenções que lhe dão solidez" Augusto Mateus defende que "a
garantia mútua deve ser reforçada e deve continuar o seu caminho".
In OJE Online - 09-10-2015

Formação para empresas PME Líder arranca no Porto
In Vida Económica - 09-10-2015

IAPMEI e CCILF distinguem PME portuguesas
In Vida Económica - 09-10-2015

Candidaturas aos Troféus Luso-Franceses 2015, até 15 de setembro
Até 15 de setembro decorrem as candidaturas para a 22..
In Aicep Portugal Global Online - 09-09-2015

Fórum para a Sociedade da Informação no Porto
9 de Setembro de 2015 Evento sobre a governação da Internet decorre a 10 de Setembro..
In ComputerWorld Online - 09-09-2015

Troféus Luso-Franceses, candidaturas até 15 de setembro
Até 15 de setembro decorrem as candidaturas para a 22..
In OJE Online - 09-09-2015

Biografia do empresário Ilídio Pinho é apresentada na UA
Esta quinta-feira, 10 de Setembro 9..
In Universidade de Aveiro Online - Jornal Online - 09-09-2015

6º EDIÇÃO FOOD & NUTRITION
Vencedores 6ª Edição Food & Nutrition Awards Inovação na Produção Nacional debatida e
distinguida em Lisboa No próximo dia 10 de setembro realiza-se a cerimónia de entrega de prémios
da 6ª edição do Food & Nutrition Awards.
In Velocidade Online - 09-09-2015

Operários da Camac retomam laboração com salários de junho por pagar
In Jornal de Notícias - 09-07-2015

Personalidades e alunos distinguidos nas comemorações do Feriado Municipal de Seia
In Jornal de Santa Marinha - 09-07-2015

Empresários distinguidos na Feira Mostra de Mação
Economia 8 Jul 2015, 17:50h A inauguração oficial da 22ª edição da Feira Mostra de Mação incluiu

uma homenagem aos empresários e empresas de Mação distinguidos pelo IAPMEI - Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação com os galardões PME Líder e PME Excelência,
durante a qual o presidente da câmara, Vasco Estrela, afirmou ser altura de "virar a página ao
pessimismo".
In Mirante Online (O) - Mirante - Semanário Online.pt (O) - 09-07-2015

"É essencial manter a pressão para diminuir os prazos de pagamento e torná-los previsíveis"
| Ver
O Programa AconteSer - Liderar com Responsabilidade concluiu a sua 3ª fase de execução com o
reconhecimento do contributo dado na construção de uma nova cultura de pagamentos, essencial
para combater a falta de competitividade das PME e impulsionar o crescimento.
In VER Online - 09-07-2015

Paulo Graça esclarece empresas sobre gestão fiscal nos negócios
Espaço Associação Industrial do Distrito de Aveiro Paulo Graça esclarece empresas sobre gestão
fiscal nos negócios Alteração A data de realização do seminário sobre gestão fiscal, que terá o
especialista Paulo Graça como orador, foi alterada para o dia 27 de Janeiro A AIDA (Associação
Industrial do Distrito de Aveiro) informa que foi adiado, para 27 de Janeiro, o Seminário
Especializado “Gestão Fiscal -Competitividade Nacional e Internacional”.
In Diário de Aveiro - 08-12-2015

CIM quer prazo mais alargado para regularização de instalações produtivas
CIM quer prazo mais alargado para regularização de instalações produtivas ––––––––––––––––––––
––––– ? Período extraordinário termina a 2 de Janeiro, sendo considerado insuficiente para todos
os proprietários legalização as instalações ––––––––––––––––– CCDR-N, o IAPMEI e a Direcção
Regional de Agricultura, para dar tempo a que os interessados tenham oportunidade de organizar
os processos devidamente”, esclarece.
In Jornal Nordeste - 08-12-2015

Carros, smart-phones e cidades: Ceiia faz a ligação inteligente - Dinheiro Vivo
Portugal lidera a revolução mundial em mobilidade elétrica, graças ao centro de investigação criado
há 15 anos pelo IAPMEI e construtores de carros O Centro de Excelência para a Inovação da
Indústria Automóvel (CEiiA) prepara-se para liderar a revolução em mobilidade elétrica na Europa.
In Dinheiro Vivo Online - 08-11-2015

A arte ao serviço da Marcenaria
A Câmara Municipal de Famalicão encontrou mais um exemplo de empreendedorismo que quer
mostrar a todo concelho..
In Cidade Hoje - 08-10-2015

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE REUNIU EM COVELINHAS
Jovens reguenses chamados a intervir O Conselho Municipal de Juventude do Peso da Régua reuniu
no dia 28 de setembro, em Covelinhas, na sede da Associação de Jovens APRENDER CONFIANTE..
In Notícias do Douro Online - 08-10-2015

Europa dá certificação gold ao cluster do Engineering & Tooling
In Região de Leiria - Campeões da Exportação - 08-10-2015

AÇÃO FORMATIVA | Comunicar a Ideia e o Negócio
O IAPMEI e o Município de Albufeira vão realizar a ação formativa Comunicar a ideia e o negócio Comunicação do projeto empresarial e eficácia na criação de apresentações , no próximo dia 28 de
outubro, na Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água.
In Voz do Algarve Online (A) - 08-10-2015

ACIPS lança mais um Boletim Informativo
In Ecos do Sor - 08-09-2015

Green Savers - Food & Nutrition Awards: cerimónia de entrega de prémios realiza-se a 10 de
Setembro
É já na próxima quinta-feira, 10 de Setembro, que se realiza a cerimónia de entrega dos Food &
Nutrition Awards, iniciativa organizada pela Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN) e pela
GCI com o apoio institucional do Governo de Portugal.

In Green Savers Online - 08-09-2015

Inovação na Produção Nacional debatida e distinguida em Lisboa
No próximo dia 10 de Setembro realiza-se a cerimónia de entrega de prémios da 6ª edição do Food
& Nutrition Awards no auditório da Fundação Caolouste Gulbenkian, pelas 15h30..
In Tudo Sobre Rodas Online - Cardápio Online - 08-09-2015

Évora pode ter cluster da aeronáutica, espaço e defesa
In Correio dos Açores - 08-08-2015

Toda a cidade na ponta do dedo
Toda a cidade na ponta do dedoDB-J..
In Diário As Beiras - 08-08-2015

No ´hub´ da Mouraria a inovação é uma arte | Económico
Foi gueto durante séculos, mas agora serve como ponto de apoio a jovens empreendedores..
In Económico Online - 08-08-2015

ÉVORA QUER DOMINAR NOS CÉUS. E NO ESPAÇO
www..
In Tribuna Alentejo Online - 08-08-2015

Feira Mostra Mação ao melhor nível
Mação Mais uma edição , excelente esta 22ª , da Feira Mostra de Mação que fez da capital do
presunto o centro de toda uma região que abrange o Médio Tejo, e um pouco do Painha, do alto
Alentejo e da Beira Baixa.
In Alto Alentejo - 08-07-2015

Procedimentos aduaneiros para exportar
Procedimentos aduaneiros para exportar1 1 1 A atual conjuntura mostra que as empresas
exportadoras estão a diversificar os mercados, mostrando um crescimento significativo das suas
vendas para terceiros países, fora da União Europeia.
In Diário As Beiras - 08-07-2015

Agriloja renova estatuto PME Líder
Agriloja renova estatuto PME Líder A Agriloja de Leiria renovou mais uma vez o seu estatuto PME
Líder, criado pelo IAPMEI, que distingue a qualidade do desempenho e sucesso empresarial, bem
como o contributo para a economia nacional.
In Diário de Leiria - 08-07-2015

REGIÃO (BRAGA): António Vilela presidiu à apresentação Regime Extraordinário da
Regularização de Actividades Económicas (RERAE)
António Vilela, presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, presidiu hoje, terça-feira, na
qualidade de vice-presidente da Comunidade Inter-Municipal (CIM) do Cávado, à sessão de
apresentação do Regime Extraordinário da Regularização de Actividades Económicas (RERAE), que
decorreu no GNRation, em Braga.
In Jornal O Vilaverdense Online - 08-07-2015

Personalidades e alunos distinguidos nas comemorações do Feriado Municipal de Seia
A Câmara Municipal de Seia distinguiu, no Feriado Municipal, alunos e pessoas e entidades que se
notabilizaram pelo trabalho, dedicação e mérito, nas mais diversas áreas, em prol do
desenvolvimento e afirmação do concelho de Seia.
In MetroNews Online - 08-07-2015

Empresários distinguidos na Feira Mostra de Mação
Economia 8 Jul 2015, 17:50h A inauguração oficial da 22ª edição da Feira Mostra de Mação incluiu
uma homenagem aos empresários e empresas de Mação distinguidos pelo IAPMEI - Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação com os galardões PME Líder e PME Excelência,
durante a qual o presidente da câmara, Vasco Estrela, afirmou ser altura de "virar a página ao
pessimismo".
In Mirante Online (O) - 08-07-2015

IAPMEI promove o atendimento descentralizado

iaPMei ProMoVe o atendiMento descentralizado O IAPMEI – Agência para a Competitividade e
Inovação realizou, no dia 1 de Dezembro, a primeira sessão do Dia do Atendimento Descentralizado
em Santa Maria da Feira.
In Correio da Feira - 07-12-2015

IAPMEI promove o atendimento descentralizado
Publicado em 7 de Dezembro de 2015..
In Correio da Feira Online - 07-12-2015

Fórum identifica novas oportunidades de investimento
AIMINHO | Redacção | A Associação Industrial do Minho (AIMinho) esteve presente no Fórum da
Garantia Mútua , Investir num mundo de Oportunidades, que decorreu no Hotel Meliá..
In Correio do Minho - 07-12-2015

Fórum identifica novas oportunidades de investimento
2015-12-07 autor A Associação Industrial do Minho (AIMinho) esteve presente no Fórum da
Garantia Mútua - Investir num mundo de Oportunidades, que decorreu no Hotel Meliá..
In Correio do Minho Online - 07-12-2015

Empresas distinguidas com estaturo de excelência em Odivelas
8 Dezembro 2015 Um conjunto de 61 empresas com sede em Odivelas vão, no próximo dia 15 de
Dezembro, ser distinguidas com os Prémios de Distinção Empresarial 2015 e Menções Honrosas..
In Directobras Online - 07-12-2015

IAPMEI mais próximo das empresas feirenses
O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação realizou, na última terça-feira, a primeira
sessão do Dia do Atendimento Descentralizado em Santa Maria da Feira..
In Terras da Feira - 07-12-2015

Deputados do PS assumem compromissos com empresários de Albufeira afetados pelas
cheias
Os quatro deputados do PS eleitos pelo Algarve reuniram-se hoje com representantes das
associações de comerciantes, restaurantes e similares da baixa de Albufeira, afetados pelas
inundações, comprometendo-se a desencadear várias iniciativas para a sua recuperação.
In DiáriOnline Algarve Online - 07-11-2015

Comércio Investe apoia remodelação de 15 lojas do centro de Vila Verde
2015-10-07 autor Quinze estabelecimentos comerciais do centro de Vila Verde vão poder fazer
obras de remodelação dos espaços de venda ao público e apostar nas vendas pela internet devido à
implementação do projecto de Modernização do Comércio do Centro de Vila Verde, no âmbito da
medida 'Comércio Investe'.
In Correio do Minho Online - 07-10-2015

Conselho municipal de juventude reuniu em Covelinhas
O Conselho Municipal de Juventude do Peso da Régua reuniu no dia 28 de setembro, em
Covelinhas, na sede da Associação de Jovens APRENDER CONFIANTE..
In Douro Hoje - 07-10-2015

Ninense alia criatividade e inovação à madeira
Desde criança que Norberto Fonseca “brinca” com madeira mas a arte da marcenaria está-lhe no
sangue..
In Jornal do Ave - 07-10-2015

Governo e Câmara querem apoiar empresas para a criação de emprego
Governo e Câmara querem apoiar empresas para a criação de emprego A intenção foi transmitida
no passado dia 29 de setembro, no seminário “Portugal 2020 – apoio às empresas”, que contou
com a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Manuel Castro Almeida.
In Mais Semanário - 07-10-2015

Especialistas mundiais debatem o futuro da Governação da Internet: oportunidades e
inovação
Porto Design Factory, Porto, 10 de setembro O IAPMEI, em parceria com a Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, organiza no próximo dia 10 de setembro, no Porto, o Fórum para a Sociedade da

Informação, Governação da Internet 2015.
In Aicep Portugal Global Online - 07-09-2015

Évora pode vir a acolher Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa - Município
07..
In Correio da Manhã Online - 07-08-2015

Évora pode vir a acolher Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa - Município
Actualidade 07 | 08 | 2015 16..
In Destak Online - 07-08-2015

The Lisbon MBA tem novo diretor Académico
Paulo Pinho é o novo diretor Académico do The Lisbon MBA em representação da Nova School of
Business and Economics (Nova SBE)..
In RH Online.pt - 07-08-2015

Évora pode vir a acolher Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa - Município
Lusa 07 Ago, 2015, 17:01 | Economia Évora poderá vir a acolher o Cluster da Aeronáutica, Espaço e
Defesa (AED Cluster), um projeto dinamizado por três associações nacionais do setor e cuja criação
foi candidatada ao IAPMEI, revelou hoje a câmara municipal.
In RTP Online - 07-08-2015

Consultório de Fundos Comunitários
In Vida Económica - 07-08-2015

Évora pode vir a acolher Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa - Município
Sexta feira, 7 de Agosto de 2015 | Évora, 07 ago (Lusa) -- Évora poderá vir a acolher o Cluster da
Aeronáutica, Espaço e Defesa (AED Cluster), um projeto dinamizado por três associações nacionais
do setor e cuja criação foi candidatada ao IAPMEI, revelou hoje a câmara municipal.
In Visão Online - 07-08-2015

Espaço Associação Industrial do Distrito de Aveiro
Financiamento à internacionalização das PME em seminário INSCRIÇÕES Com entrada gratuita para
associados da AIDA e clientes da CGD, a AIDA vai promover, no próximo dia 9, um seminário sobre
como financiar a internacionalização.
In Diário de Aveiro - 07-07-2015

Investimento de 43 milhões da Lusofinsa inaugurado em Nelas pelo vice primeiro ministro
Paulo Portas
- Durante esta manhã, dia 7 de julho, o Vice Primeiro Ministro, Paulo Portas, esteve na "Lusofinsa",
acompanhado pelo Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro
Pereira Gonçalves, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Nelas, José Borges da Silva, entre
outras personalidades, para acompanhado pelos mais altos representantes do grupo espanhol
Finsa, fazer uma visita às instalações da empresa sitas na Zona Industrial de Nelas onde está em
fase de conclusão o investimento em uma linha de produção de um novo produto denominado
"superpan", um projeto de interesse nacional no valor de 43 milhões euros e que promoverá a
criação de mais de 60 postos de trabalho.
In Farol da Nossa Terra Online - 07-07-2015

NERSANT e IAPMEI esclarecem Instrumentos de revitalização e transmissão de empresas
apresentados em Santarém e Torres Novas
In Correio do Ribatejo - 06-11-2015

Sessão de Esclarecimento no Entroncamento
A ACIS em parceria com a Câmara Municipal do Entroncamento, irá realizar na próxima terça-feira
uma sessão de esclarecimentos no Salão Nobre da Câmara Municipal do Entroncamento, pelas 21
horas, no âmbito do programa Comércio investe e da candidatura conjunta do Centro Urbano do
Entroncamento, para modernização de estabelecimentos comerciais com apoio financeiro a fundo
perdido de 45%, estando as adesões limitadas a 20 empresas.
In Entroncamento Online - 06-11-2015

Ajudas do Governo não chegaram aos comerciantes atingidos pelas inundações em Albufeira
Por Idálio Revez 06/11/2015 - 21:26 A câmara vai aprovar, na próxima semana, um fundo de três

milhões de euros, para realizar obras públicas..
In Público Online - 06-11-2015

APG adere à CPED
Na passada sexta-feira, 30 de outubro, a APG assinou uma carta de adesão à Coligação Portuguesa
para a Empregabilidade Digital (CPED) até 2020..
In RH Online - 06-11-2015

IAPMEI divulga novo sistema de licenciamento industrial
In Vida Económica - 06-11-2015

Presidente do Instituto Português de Qualidade (IPQ) - Entrevista a Jorge Marques dos
Santos
In Vida Económica - Certificação - 06-11-2015

Bruxelas receia “jobs for the boys” no banco de fomento
Investimento Comissão nota que Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) “só tem custos
fixos” e quer evitar duplicação de funções com o IAPMEI no acesso ao Plano Juncker..
In Diário Económico - 06-10-2015

Bruxelas receia "jobs for the boys" no banco de fomento
Comissão nota que Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) "só tem custos fixos" e quer
evitar duplicação de funções com o IAPMEI no acesso ao Plano Juncker A Comissão Europeia
considera que a criação do banco de fomento português, a Instituição Financeira de
Desenvolvimento (IFD), foi desnecessária.
In Económico Online - 06-10-2015

´Jobs for the boys´ no banco de fomento preocupam Comissão Europeia
Bruxelas não quer que Instituição Financeira de Desenvolvimento sirva para criar mais posições
para amigos dos partidos..
In Notícias ao Minuto Online - 06-10-2015

Fornecedora das comunicações militares vendida a grupo inglês
Estado português aliena totalidade da participação da Empresa de Investigação e Desenvolvimento
de Electrónica..
In Aicep Portugal Global Online - 06-08-2015

Prémio. Empresa de vinhos GOANVI volta a ser distinguida como PME Líder
In Alcoa (O) - 06-08-2015

The Lisbon MBA tem novo director Académico
Agosto 6, 2015 Em Trânsito Com uma vasta experiência na área Académica e também Empresarial,
Paulo Pinho vai ocupar o cargo, em representação da Nova School of Business and Economics..
In Human Resources Portugal Online - 06-08-2015

Comércio Investeapoia projectos de 3,2 milhões de euros em Leiria
Comércio Investe apoia projectos de 3,2 milhões de euros em Leiria Raquel de Sousa Silva raquel..
In Jornal de Leiria - 06-08-2015

Privatização - Estado vende mais uma empresa agora na área das tecnologias da defesa
In Jornal de Notícias - 06-08-2015

Fornecedora das comunicações militares vendida a grupo inglês
CARLOS LOPES Empresa agora vendida fornecia equipamento às fragatas da Armada portuguesa
Tem mais de 30 anos de experiência no mercado, conta com uma força de trabalho altamente
quali? cada, exporta quase metade da sua actividade e dá lucro.
In Público - 06-08-2015

Dinheiro para comerciantes remodelarem as lojas
Os comerciantes instalados no centro urbano de Aguçadoura receberam, na passada sexta-feira,
parte ou toda a comparticipação financeira para a remodelação das suas lojas..
In Rádio Onda Viva Online - 06-07-2015

Banco BIC: "A economia portuguesa vai ser relançada através das exportações"

Durante nove meses o Banco BIC levou às capitais de distrito portuguesas um conjunto de
seminários com o objetivo de promover o conhecimento dos mercados lusófonos e as condições
para aceder ao programa Portugal 2020.
In Revista Business Portugal Online - 06-07-2015

CM DE CASTELO DE PAIVA ASSINALA DIA DO ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO
CM DE CASTELO DE PAIVA ASSINALA DIA DO ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO - Vale do Sousa em
Destaque Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2] Castelo de Paiva - Felgueiras - Lousada Paços de Ferreira - Paredes - Penafiel No próximo dia 10 de Julho O IAPMEI - Agência para a
Competitividade e Inovação, IP, em parceria com o Balcão do Empreendedor da Câmara Municipal
de Castelo de Paiva, realizará em Castelo de Paiva, no próximo dia 10 de Julho, durante o período
da manhã, o DIA DO ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO.
In Vale do Sousa Online - 06-07-2015

Números
In Autohoje.com - 05-11-2015

"Estou farto de artistas de cinema!" - Entrevista a José Aleixo
In Defesa de Espinho - 05-11-2015

Instrumentos de revitalização e transmissão de empresas apresentados em Santarém e
Torres Novas
In Mirante (O) - Economia - 05-11-2015

Instrumentos de revitalização e transmissão de empresas apresentados em Santarém e
Torres Novas
Economia 5 Nov 2015, 11:08h O IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à
Inovação) vai estar na região de Santarém no dia 12 de Novembro para apresentar aos empresários
os instrumentos de revitalização e transmissão disponíveis para as empresas.
In Mirante Online (O) - 05-11-2015

Instrumentos de revitalização e transmissão de empresas apresentados em Santarém e
Torres Novas
Economia Instrumentos de revitalização e transmissão de empresas apresentados em Santarém e
Torres Novas O IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação) vai estar
na região de Santarém no dia 12 de Novembro para apresentar aos empresários os instrumentos de
revitalização e transmissão disponíveis para as empresas.
In Mirante Online (O) - Mirante - Semanário Online.pt (O) - 05-11-2015

Nersant traz IAPMEI para explicar
INFORMAÇÃO No próximo dia 12 de novembro, o IAPMEI vai estar na região de Santarém para
apresentar aos empresários os instrumentos de revitalização e transmissão disponíveis para as
empresas..
In Ribatejo (O) - 05-11-2015

Prioridade à qualificação dos recursos humanos incluindo os da construção!
Vítor Cóias H á muito que se reconhece que a baixa qualificação dos recursos humanos é um dos
principais obstáculos ao crescimento da economia..
In Expresso - 05-09-2015

Mais uma empresa de defesa privatizada
A EID (Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica, SA) foi vendida esta quarta-feira
a um grupo britânico O grupo britânico Cohort concluiu esta quarta-feira a compra da EID, a
empresa de defesa que fazia parte da Empordef (a holding das indústrias de defesa em processo de
extinção), pelo valor de 32 milhões de euros, informa a sociedade de advogados Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira, que assessorou o Estado no negócio.
In Expresso Online - 05-08-2015

Fornecedora das comunicações militares vendida a grupo inglês
Por Nuno Sá Lourenço 05/08/2015 - 20:02 Estado português aliena totalidade da participação da
Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica..
In Público Online - 05-08-2015

REGIÃO: CIM-Cávado e CCDR-N apresentam esta terça-feira (07 de JULHO) o novo "Regime
Extraordinário da Regularização de Actividades Económicas
5 de Julho de 2015 / 10:04 Vai realizar-se esta terça-feira (7 de Julho), no auditório do GNRation,
em Braga, uma sessão de apresentação do Regime Extraordinário da Regularização de Actividades
Económicas (RERAE).
In Amarense Online (O) - 05-07-2015

Workshop sobre procedimentos aduaneiros no CTCV
Workshop sobre procedimentos aduaneiros no CTCV O IAPMEI promove no próximo dia 9 de Julho,
a partir das 14h15, no CTCV, no Loreto, o workshop sobre “Procedimentos Aduaneiros - Como
Exportar?”..
In Diário de Coimbra - 05-07-2015

REGIÃO: CIM-Cávado e CCDR-N apresentam esta terça-feira (07 de JULHO) o novo "Regime
Extraordinário da Regularização de Actividades Económicas
Vai realizar-se esta terça-feira (7 de Julho), no auditório do GNRation, em Braga, uma sessão de
apresentação do Regime Extraordinário da Regularização de Actividades Económicas (RERAE)..
In Jornal O Vilaverdense Online - 05-07-2015

Presidente da AIP-CCI é orador convidado no evento "Novos Desafios para as Empresas"
2015-12-04 | em José Eduardo Carvalho, presidente da Associação Industrial Portuguesa - Câmara
de Comércio e Indústria (AIP-CCI), vai intervir no painel de debate "Desafios e prioridades das
políticas de empresa", no evento "Novos Desafios com as Empresas", promovido pelo IAPMEI, no
dia 10 de dezembro, no Europarque, em Santa Maria da Feira, às 14 horas.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 04-12-2015

IAPMEI mais próximo das empresas feirenses
SANTA MARIA DA FEIRA - O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação realizou, dia 1 de
dezembro, a primeira sessão do Dia do Atendimento Descentralizado em Santa Maria da Feira..
In Local.pt Online - 04-12-2015

Weproductise recebe visita do executivo municipal de Ponte de Lima | MINHO DIGITAL
O executivo municipal de Ponte de Lima efetuou, no dia 25 de novembro, uma visita de trabalho à
empresa Weproductise sedeada em Freixo e com oficina em Sandiães, no âmbito da iniciativa que
visa conhecer os projetos implementados com apoios do Programa Terra FINICIA.
In Minho Digital Online - 04-12-2015

À conversa com Miguel Sá Pinto no ISCA-UA
Dia 9 de dezembro Na quarta-feira, 9 de dezembro, o Instituto Superior de Contabilidade e
Administração da Universidade de Aveiro (ISCA-UA) acolhe a segunda iniciativa do ciclo de
seminários intitulado "À conversa com.
In Universidade de Aveiro Online - Jornal Online - 04-12-2015

ACCCRO quer Caldas da Rainha “uma cidade âncora ao nível de comércio e da cultura”
Dezena e meia de estabelecimentos comerciais da cidade das Caldas estão a desenvolver com a
Associação Comercial dos Concelhos das Caldas da Rainha e Óbidos (ACCCRO) um projeto conjunto
de requalificação e dinamização do comércio no centro urbano, num investimento de 300 mil
euros.
In Jornal das Caldas - 04-11-2015

ACCCRO quer Caldas da Rainha "uma cidade âncora ao nível de comércio e da cultura"
Dezena e meia de estabelecimentos comerciais da cidade das Caldas estão a desenvolver com a
Associação Comercial dos Concelhos das Caldas da Rainha e Óbidos (ACCCRO) um projeto conjunto
de requalificação e dinamização do comércio no centro urbano, num investimento de 300 mil
euros.
In Jornal das Caldas Online - 04-11-2015

ACCCRO quer Caldas da Rainha "uma cidade âncora ao nível de comércio e da cultura"
Dezena e meia de estabelecimentos comerciais da cidade das Caldas estão a desenvolver com a
Associação Comercial dos Concelhos das Caldas da Rainha e Óbidos (ACCCRO) um projeto conjunto
de requalificação e dinamização do comércio no centro urbano, num investimento de 300 mil
euros.

In Jornal de Óbidos Online - 04-11-2015

TORRES NOVAS - Instrumentos de revitalização e transmissão de empresas vão ser
apresentados
4 Novembro, 2015 No próximo dia 12 de novembro, o IAPMEI vai estar na região de Santarém para
apresentar aos empresários os instrumentos de revitalização e transmissão disponíveis para as
empresas..
In Rádio Hertz Online - 04-11-2015

Por detrás das palavras
Acácio AlmeidaCo-fundador e Administrador da EDIT VALUE® Consultoria Empresarial desde 2005..
In Notícias de Fafe - 04-09-2015

Evento: Fórum para a Sociedade da Informação
10 Setembro(quinta) Todo o dia A APDSI, em conjunto com a Câmara Municipal do Porto, DNS..
In Sapo Online - Sapo Calendários Online - 04-09-2015

Proprietária do Hotel Tryp Colina do Castelo é PME líder e excelência
A empresa Hotel Residencial S..
In Turisver Online - 04-09-2015

Cside admite diplomados com formação em Marketing, Economia, Gestão ou similar
Para trabalhar em Lisboa 4..
In Universidade de Aveiro Online - Jornal Online - 04-09-2015

Opinião|"BARREIRO C.E.N.T.R.O. - Comercio Entertenimento e Oferta Fundo Municipal para
Revitalização Económica e Social"
Agosto 04, 2015 é, cada vez mais, tornar-se numa cidade mais cosmopolita, aberta a novas
experiencias, vivencias, culturas e visitantes..
In Distrito Online - 04-08-2015

Uma perpectiva de revitalização do Centro do Barreiro ancorada na dinamização do
comércio local Por Emanuel Santos Barreiro
In Rostos Online - 04-08-2015

Feira Mostra de Mação inaugurada pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional
Cultura & Lazer 4 Jul 2015, 14:43h Programa decorre até domingo, 5 de Julho..
In Mirante Online (O) - 04-07-2015

O regresso do Galardão de Mérito Empresarial
A Câmara Municipal de Loures vai retomar ainda em 2015 a entrega do Galardão de Mérito
Empresarial..
In Notícias de Loures - 04-07-2015

MAÇÃO - Empresas e produtos locais destacados na Feira Mostra
04 julho 2015 Foi inaugurada ontem, dia 3 de julho, a 22ª edição da Feira Mostra de Mação, que
este ano aposta na prata da casa para se promover e para divulgar o que de melhor se faz na terra..
In Rádio Condestável Online - 04-07-2015

30 MIL EUROS PARA IDEIAS DE NEGÓCIO NO SETOR DO TURISMO, LAZER E MOBILIDADE
As startups ou empresas em fase de desenvolvimento podem concorrer ao VINCI Startup Tour até
17 de janeiro..
In Canal Superior TV - Canal Superior Online - 03-12-2015

IAPMEI mais próximo das empresas feirenses
O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação realizou, dia 1 de dezembro, a primeira
sessão do Dia do Atendimento Descentralizado em Santa Maria da Feira..
In Cidades.com Online - 03-12-2015

Centeno retira confiança a Sérgio Monteiro na venda do Novo Banco
Investimento..
In Diário Económico - 03-12-2015

"Há mais empresas a exportar e menos a importar", diz Miguel Cruz (IAPMEI)

Miguel Cruz, presidente do IAPMEI O programa "Portugal Sou eu" entrou numa segunda fase, na
qual a distribuição e suas marcas têm um "papel essencial" na divulgação da produção nacional..
In Hipersuper Online - 03-12-2015

Weg vai criar 150 empregos em Santo Tirso
Foi lançada a primeira pedra de um projeto que vai criar mais de 150 postos de trabalho em Santo
Tirso..
In Jornal do Ave - 03-12-2015

CIM quer alargamento do prazo de regularização extraordinária de actividades não
licenciadas
Escrito por Informação, Sim 03-12-2015 10:05 Escrito por Informação, Sim 03-12-2015 10:05
Pontuação dos Usuários Nenhuma avaliação Visitas 30 Favoritismo 1 A Comunidade Intermunicipal
Terras de Trás-os-Montes quer uma prorrogação do prazo de regularização extraordinária das
actividades agrícolas e industrias instaladas e não licenciadas.
In Rádio Brigantia Online - 03-12-2015

Equipa de Felpos Bomdia voltou a vencer Global Management Challenge
In RV Jornal - 03-12-2015

Regime extraordinário para regularização de atividades económicas
In Correio de Azeméis - 03-11-2015

?Food & Nutrition Awards tem dois finalistas com selo Portugal Sou Eu
Dois produtos com o selo Portugal Sou Eu, o Arroz Integral Pato Real Minuto, da Ernesto Morgado,
e Grow Bag - verduras em agar-agar, Life in a Bag, da Semente Vertical, são finalistas, na categoria
"Produto Inovação", na 6ª edição do Food & Nutrition Awards.
In Agricultura e Mar Actual Online - 03-09-2015

Associação Comercial entrega 50 mil euros aos empresários espinhenses
In Defesa de Espinho - 03-09-2015

Rádio Elvas - Mega-complexo empresarial está a ser desenhado em Évora
O projecto para a construção de um Cluster de Aeronáutica, Espaço e Defesa, com sede em Évora
foi apresentado, numa candidatura conjunta de três empresas, ao Instituto de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI).
In Rádio Elvas Online - 03-09-2015

Republicados os Vales I&D, Internacionalização e Inovação
Os Avisos dos Vales I&D, Empreendedorismo, Internacionalização e Inovação, cujo período de
recepção de candidaturas se iniciou a 15 de Maio de 2015 e termina a 31 de Março de 2016, foram
republicados..
In Agricultura e Mar Actual Online - 03-08-2015

Projeto de melhoramento dos lagares tradicionais de azeite de Proença-a-Nova recebe
menção honrosa
03-08-2015 O Gabinete de Apoio ao Agricultor e Empresário da Câmara Municipal de Proença-aNova foi distinguido com uma Menção Honrosa na edição 2015 dos Prémios Europeus de Promoção
Empresarial (numa associação à iniciativa da Comissão Europeia European Enterprise Promotion
Awards - EEPA) com o projeto "Melhoramento dos Lagares Tradicionais de Azeite do Concelho de
Proença-a-Nova.
In Beira.pt Online - 03-08-2015

Regularização extraordinária de atividades económicas
CIM Cávado e CCDRN apresentam no GNRation Regularização extraordinária de atividades
económicas O GNRation acolhe no próximo dia 7, uma sessão de apresentação do Regime
Extraordinário da Regularização de Atividades Económicas, promovida pela Comissão de
Coordenação Regional do Norte (CCDR-N), em parceria com a Comunidade Intermunicipal do
Cávado, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e o IAPMEI.
In Diário do Minho - 03-07-2015

Fuso Canter E-Cell confirma redução de custos
03-07-2015 Os primeiros resultados dos testes em condições reais de exploração com os oito Fuso

Canter E-Cell apontam para uma redução de custos anual de aproximadamente mil euros por cada
dez mil quilómetros percorridos, comparativamente com veículos idênticos equipados com motores
diesel.
In Transportes em Revista Online - 03-07-2015

Linha Angola
O IAPMEI e o AICEP estão na iminência de começar a encetar contactos com as PME portuguesas
com actividade em Angola, tendo em vista divulgar mais amplamente a chamada “Linha Angola”,
instrumento criado em Maio deste ano e que tem por objectivo promover o acesso ao crédito a
empresas com exportações ou em processo de internacionalização para o mercado Angolano.
In Tribuna da Madeira - 03-07-2015

AIP e IAPMEI dão a conhecer alterações no licenciamento industrial e facilidades na
aplicação do novo SIR
2015-12-02 | em A Associação Industrial Portuguesa - Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI)
numa parceria com o IAPMEI vão realizar uma sessão de divulgação, cuja temática é "Licenciamento
Industrial - O Novo SIR - Sistema da Indústria Responsável", no dia 10 de dezembro, às 14 horas, na
sede da AIP, em Lisboa, na Sala dos Presidentes.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 02-12-2015

Dia Aberto do Conhecimento em Bioenergia
> Portalegre > Integrado no programa de comemorações do Dia do IPP, a ESTG acolheu a iniciativa
Dia Aberto ao Conhecimento - Bioenergia, que contou com a presença de João Vale, coordenador
do Centro de Apoio Empresarial do Sul do IAPMEI.
In Alto Alentejo - 02-12-2015

Empresas vianenses participaram no Dia do Atendimento Descentralizado
Empreendedorismo Empresas vianenses participaram no Dia do Atendimento Descentralizado Dez
empresas do concelho de Viana do Castelo participaram no Dia do Atendimento Descentralizado,
uma iniciativa da Câmara Municipal de Viana do Castelo e do IAPMEI – Agência para a
Competitividade e Inovação IP.
In Correio do Minho - 02-12-2015

Município da Póvoa de Varzim apoia empresários
A Câmara Municipal, através do Gabinete Investemais, continua a sua aposta numa política de
maior proximidade ao investidor..
In MetroNews Online - 02-12-2015

O Porto recebeu o Primeiro Emprego
Criado em 02 novembro 2015 O auditório da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
recebeu hoje a 6..
In Fórum Estudante Online - 02-11-2015

Automóvel - Sector cria pólo de competências para acelerar exportações
A indústria nacional uniu-se com o objectivo de aumentar as exportações e de colocar mais “made
in Portugal” dentro dos carros produzidos no país..
In Negócios - 02-11-2015

Reconhecimento pelos serviços prestados
O Governo da província sul-africana de Gauteng atribuiu ao delegado da AICEP Portugal Global na
?frica do Sul a primeira edição do Prémio GGDA Brand Ambassador pelos servidos distintos que
João Pedro Pereira prestou nas relações económicas bilaterais O prémio foi criado para distinguir
pessoas que se destacaram na atividade de apoio ao investimento e melhoria das relações
internacionais da província do Gauteng (que congrega as regiões de Pretória e Joanesburgo) e que
representa, em termos de Produto Interno Bruto (PIB), a quarta maior economia do continente
africano.
In Revista Lusofonia Online - 02-11-2015

Novo Banco dos Açores disponibiliza nova linha de crédito de 100 milhões de euros às
empresas dos Açores
In Correio dos Açores - Correio Económico - 02-10-2015

Uma formação na área da gestão
Ao integrarem a prova os participantes ficam com uma visão mais alargada da realidade
empresarial Numa altura em que as 64 equipas em competição já tomaram duas das cinco decisões
que compõem a segunda volta, elementos de três formações e um antigo participante e apoiante
de equipas falam das expectativas de desempenho para esta etapa, do trabalho conjunto
desenvolvido e de como esta experiência lhes permite saber mais sobre a vida empresarial.
In Expresso - Economia - 02-10-2015

Empresas podem candidatar-se aos Troféus Luso-Franceses 2015 até ao dia 15 de setembro
02/09/2015, 17:48 Decorrem até ao próximo dia 15 de setembro as candidaturas para a 22..
In Verdade Online (A) - 02-09-2015

Candidaturas abertas para a Semana Europeia das PME 2015
Estão abertas as candidaturas para eventos a realizar até 31 de Dezembro no âmbito da Semana
Europeia das PME 2015, uma iniciativa da Comissão Europeia..
In Agricultura e Mar Actual Online - 02-08-2015

CIM Cávado e CCDRN apresentam Regime Extraordinário da Regularização de Atividades
Económicas
Publicado em: 2015-07-02 10:25:14 Realiza-se no próximo dia 7 do mês de julho, no auditório do
GNRation, uma sessão de apresentação do Regime Extraordinário da Regularização de Atividades
Económicas (RERAE), promovida pela CCDR-N, em parceria com a Comunidade Intermunicipal do
Cávado, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e o IAPMEI.
In Braga TV Online - 02-07-2015

Castelo Branco: Primeira edição do DISRU.PT terminou com sucesso
O DISRU..
In Diário Digital Castelo Branco Online - 02-07-2015

Paulo Portas diz que Portugal enfrenta "novo ciclo económico"
In Leme - 02-07-2015

CIM Cávado e CCDRN apresentam Regime Extraordinário da Regularização de Actividades
Económicas
VALE DO CÁVADO - Realiza-se no próximo dia 7 do mês de julho, no auditório do GNRation uma
sessão de apresentação do Regime Extraordinário da Regularização de Actividades Económicas
(RERAE), promovida pela CCDR-N, em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Cávado, a
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e o IAPMEI.
In Local.pt Online - 02-07-2015

Euro Estates é PME Líder 2015
Euro Estates é PME Líder 2015 A Euro Estates volta a ser distinguida com o estatuto de PME Líder
2015, pelo IAPMEI, numa parceria com a banca e o Turismo de Portugal..
In OJE - 02-07-2015

Changes to SIREVE and PER
July 02, 2015 A number of changes have been introduced to 'SIREVE' (Extrajudicial Business
Recovery System) and to the Code of Insolvency and Corporate Recovery (concerning PER, the
Special Revitalisation Process) following the publication of the Decree-Law 26/2015 of February 6.
In Portugal Resident Online - 02-07-2015

Procedimentos aduaneiros
In Região de Leiria - 02-07-2015

GNR, Cuca Roseta e D.A.M.A em 3 dias de festa
FEIRA MOSTRA São apenas três dias de festa, mas que reservam muitas atividades a quem visitar
Mação nos dias 3, 4 e 5 de julho..
In Ribatejo - 02-07-2015

Castelo de Paiva: Dia do Atendimento Descentralizado será assinalado na manhã de 10 de
julho
02/07/2015, 11:59 O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, IP, em parceria com o
Balcão do Empreendedor da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, realizará em Castelo de Paiva,

no próximo dia 10 de julho, durante o período da manhã, o Dia do Atendimento Descentralizado.
In Verdade Online - 02-07-2015

Euro Estates distinguida com o estatuto de PME líder
A Euro Estates foi uma vez mais distinguida com o estatuto de PME Líder 2015, pelo IAPMEI, numa
parceria com a Banca e o Turismo de Portugal..
In Vida Imobiliária Online - 02-07-2015

CIM Cávado e CCDRN apresentam RERAE
Julho 2, 2015 CIM Cávado, onde se inclui os municípios de Vila Verde, Terras de Bouro e Amares, e
CCDRN apresentam "Regime Extraordinário da Regularização de Atividades Económicas" na
próxima terça-feira (7 de julho).
In Vila Verde Online - 02-07-2015

Imobiliária UNU Novidade Nacional
Apresenta-se na Porto Franchise esta Quinta Feira dia 3 Dezembro É já esta Quinta-Feira que
Portugal fica a saber mais da nova imobiliária de sucesso UNU..
In Best Franchising Online - 01-12-2015

Regime extraordinário de regularização das actividades económicas
Regime extraordinário de regularização das actividades económicas LICENCIAMENTO O
Departamento de Apoio Técnico da AIDA relembra que está em vigor o Regime Extraordinário de
Regularização das Actividades Económicas (Decreto-Lei n.
In Diário de Aveiro - 01-12-2015

Serviço profissionalizado de qualidade
In Empresas + - Empresas + Regiões - 01-12-2015

Viana do Castelo recebeu Dia do Atendimento Descentralizado
VIANA DO CASTELO - Dez empresas de Viana do Castelo participaram ontem no Dia do
Atendimento Descentralizado, uma iniciativa da Câmara Municipal de Viana do Castelo e do IAPMEI
- Agência para a Competitividade e Inovação IP.
In Local.pt Online - 01-12-2015

Ler para crer
In Mais Superior - 01-12-2015

Um emprego ou um negócio?
1 de Dezembro de 2015 Encontrar um bom emprego pode ser, nos dias que correm, um enorme
desafio..
In Mais Superior Online - 01-12-2015

No radar do empreendedorismo
In Pontos de Vista - 01-12-2015

Parque empresarial do Camporês vai crescer
As 50 maiores empresas do concelho de Ansião tiveram, em 2014, um volume de negócios total de
mais de 200 milhões de euros (204..
In Terras de Sicó - 01-12-2015

Múltiplos vencedores
In Turbo Oficina Mecânica e Tecnologia - 01-12-2015

Viana do Castelo recebeu Dia do Atendimento Descentralizado
01/12/2015 | AUTOR: CMVC Dez empresas de Viana do Castelo participaram ontem no Dia do
Atendimento Descentralizado, uma iniciativa da Câmara Municipal de Viana do Castelo e do IAPMEI
- Agência para a Competitividade e Inovação IP.
In Viana Online - 01-12-2015

Tecniverca é PME Líder 2015
In Anecra Revista - 01-11-2015

Sem meias tintas
In Jornal das Oficinas - Maiores Empresas Aftermarket - 01-11-2015

25 anos de excelência
JAIME OCULISTA 25 ANOS DE EXCELÊNCIA A EMPRESA JAIME OCULISTA INICIOU A SUA ATIVIDADE
NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 1991 EM V..
In Mais Guimarães - A Revista - 01-11-2015

Fundação ADFP participa em estudo sobre empreendedorismo social na Europa
A Fundação ADFP participa num estudo, do Projecto Seforïs, da Comissão Europeia, que visa
compreender melhor o papel que as empresas sociais desempenham na Europa E..
In Mirante - 01-11-2015

"A Maxdata é o player dominante, em Portugal, na área do software para a saúde"Entrevista a Paulo Sousa
In País Positivo - 01-11-2015

APG integra coligação para a empregabilidade digital
In Pessoal - 01-11-2015

Há 20 anos a equipar as cozinhas dos portugueses
A Craveiro Mobiliário surge pela mão do seu fundador, Paulo Craveiro, que desde cedo se dedicou a
este ramo de negócio – fabrico e comércio de mobiliário de cozinha..
In Portugal Em Destaque - 01-11-2015

Nersant e IAPMEI apresentam instrumentos de revitalização e transmissão de empresas
Em Santarém e Torres Novas No dia 12 de novembro, o IAPMEI vai estar na região de Santarém
para apresentar aos empresários os instrumentos de revitalização e transmissão disponíveis para as
empresas..
In Tinta Fresca Online - 01-11-2015

Uma gestão profissional
In Turbo Oficina Mecânica e Tecnologia - 01-11-2015

Desafios da internacionalização debatidos na UTAD
In Viva Douro - 01-11-2015

Eficiência e qualidade no transporte privado
In Ambitur - Ambitur Travel & Lifestyle - 01-10-2015

Portugal Sou Eu e IVV assinam protocolo para promover o sector vitivinícola
O “Portugal Sou Eu” e o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) assinaram um protocolo que estabelece
as regras de adesão, com acesso directo, dos produtos do sector vitivinícola, qualificados com a
marca “Vinhos de Portugal/Wines of Portugal”, ao Selo “Portugal Sou Eu”.
In Gazeta Rural - 01-10-2015

Ondagrafe paga pontualmente
In InterGráficas - 01-10-2015

Mais... e mais da semana
Mais..
In Jornal da Marinha Grande - 01-10-2015

Planimolde é PME Líder 2015
Ò economiaplaniMolde é “pMe líder 2015”A Planimolde, empresa marinhense especialista no
projeto e fabrico de moldes, acaba de ser distinguida pelo IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas
e Médias Empresas e à Inovação, com o estatuto de “PME Líder 2015”.
In Jornal da Marinha Grande - 01-10-2015

Gabinete do Empreendedor lança cursos de formação gratuitos
O Gabinete de Apoio ao Empreendedor no Carregado, vai dar formação em áreas chave para quem
pretende formar o seu próprio negócio, resultado de uma parceria entre o municipio de Alenquer e
o IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e Inovação).
In Nova Verdade - 01-10-2015

Protocolos colocam empresas famalicenses mais próximas da competitividade e da inovação
In Opinião Pública - 01-10-2015

A mística da Beltrão Coelho
In Pontos de Vista - 01-10-2015

Reunião do Conselho Municipal de Juventude do Peso da Régua
In Viva Douro - 01-10-2015

O Processo Especial de Revitalização (PER): um dado essencial na vida empresarial
In Actualidad€ - Economia Ibérica - 01-09-2015

Algarve distinguida
O CRIA, a Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve,
ganhou o segundo Prémio Nacional dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015 na
categoria Promoção do espírito de empreendedorismo, tendo o galardão sido entregue a Hugo
Barros, o coordenador do CRIA, numa cerimónia realizada em Lisboa, no final de Julho.
In Ensino Magazine - 01-09-2015

Formação de executivos
SE HÁ INVESTIM ENTO COM RETORNO GARANTIDO, A FORMAÇÀO É UM DELES..
In Executive Digest - 01-09-2015

«Desafio passa por criar massa crítica que aumente a intervenção cidadã» - Entrevista a
Osvaldo Gonçalves
In Jornal do Baixo Guadiana - 01-09-2015

Concluídos com êxito testes dos clientes Fuso Canter E- Cell
In Logística Moderna - 01-09-2015

2VG renova estatuto de PME
In Pessoal - 01-09-2015

A COHORT, PLC adquire a tecnológica EID
A COHORT, PLC ADQUIRE A TECNOLÓGICA EID 14,5 M€, com as exportações a gerarem mais de
metade das vendas..
In Revista de Marinha - 01-09-2015

100% elétrico zero emissões
Um ano após a entrega dos veículos Mitsubishi Fuso Canter E-Cell, a clientes selecionados em
Portugal, foram oficialmente concluídos os testes dos veículos movidos a baterias elétricas de
“emissões Zero”.
In Strada - Strada Trucks - 01-09-2015

TMIP distinguida como PME Líder 2015
Pelo IAPMEI TMIP distinguida como PME Líder 2015 A TMIP – Transportes e Logística, foi
distinguida pelo IAPMEI, pela qualidade do seu desempenho e perfil de risco, como PME Líder
2015..
In Transportes em Revista - Carga & Mercadorias - 01-09-2015

Tertúlia Algarvia distinguida com estatuto de PME Líder 2015
A EMPRESA GOOD MOMENTS, LDA..
In Viajar - 01-09-2015

Plural - Cooperativa Farmacêutica é membro do Compromisso de Pagamento Pontual
Plural - Cooperativa Farmacêutica é membro do Compromisso de Pagamento Pontualempresarial e
a nossa política de responsabilidade social”, garante a empresa em nota enviada À comunicação
social, reconhecendo que esta distinção “é a prova de que com organização e esforço é possível
honrar os compromissos com111 A Plural – Cooperativa Farmacêutica, Crl foi distinguida com o
diploma de membro do Compromisso de Pagamento Pontual, pelo ACEGE, IAPMEI, CIP e
APIFARMA.
In Diário As Beiras - 01-08-2015

AECA consegue mais de meio milhão para o comércio
AECA consegue mais de meio milhão para o comércio VALE DE CAMBRA Uma ver ba a superar
ligeiramente os 580 mil euros estará disponível para os estabelecimentos comerciais do centro
urbano da cidade de Vale de Cambra, na sequência de uma candidatura conjunta à segunda fase do

programa “Comércio Investe”, apresentada em Abril pela AECA (Associação Comercial de Cambra e
Arouca) e agora aprovada.
In Diário de Aveiro - 01-08-2015

Plural assume compromisso de pagamento pontual
Plural assume compromisso de pagamento pontual A Plural Cooperativa Farmacêutica, com sede
em Coimbra, acaba de ser distinguida com o diploma de membro do Compromisso de Pagamento
Pontual, atribuído pela ACEGE, em parceria com o IAPMEI, CIP e APIFARMA.
In Diário de Coimbra - 01-08-2015

Projecto de melhoramento dos lagares tradicionais de Proença-a-Nova galardoado
Projecto de melhoramento dos lagares tradicionais de Proença-a-Nova galardoado O Gabinete de
Apoio ao Agricultor e Empresário da Câmara de Proença-a-Nova foi distinguido com uma Menção
Honrosa na edição 2015 dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial, uma associação à
iniciativa da Comissão Europeia European Enterprise Promotion Awards – EEPA) com o projecto
“Melhoramento dos Lagares Tradicionais de Azeite do Concelho de Proença-a-Nova.
In Gazeta Rural - 01-08-2015

Odivelas recebeu 2º Prémio
In Loures Magazine Odivelas - 01-08-2015

Comércio tradicional
In Planície (A) - 01-08-2015

Investimento e inovação
Miguel Cruz Presidente do IAPMEI Investimento e inovação É hoje muito claro que Portugal, como
aliás toda EUROPA do século XXI, terá de se envolver ativamente num processo de reversão do
declínio do papel desempenhado pela indústria no desenvolvimento das economias e no bem-estar
das populações.
In Ponto (O) - Aniversário - 01-08-2015

A arte da Serralharia nas mãos de quem sabe
In Portugal Inovador - 01-08-2015

Agriloja de Leiria renova estatuto PME líder
In Voz do Campo - 01-08-2015

EURO ESTATES Distinguida com o Estatuto de PME LÍDER 2015
A Euro Estates volta a ser distinguida com o estatuto de PME Líder 2015, pelo IAPMEI, numa
parceria com a Banca e o Turismo de Portugal..
In Aicep Portugal Global Online - 01-07-2015

AIP disponibiliza serviços de informação e aconselhamento às empresas
2015-07-01 | em Na qualidade de membro da rede Enterprise Europe Network, a AIP esteve
presente no Portugal Internacional Business Meeting, nos dias 25 e 26 de junho, com um Balcão
para prestar apoio gratuito e totalmente personalizado às empresas com interesse em
desenvolverem parcerias internacionais, acederem a fundos ou financiamentos europeus ou
noutros tipos de aconselhamento que a rede disponibiliza.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 01-07-2015

CIM e In.Cubo promoveram debate sobre ideias e propostas para planos de ação dos
principais clusters regionais do Alto Minho
2015-07-01 autor Decorreu na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo, o seminário "Valorização do Potencial Industrial do Alto Minho: Plano de Ação &
Instrumentos de Financiamento 2015-2020".
In Correio do Minho Online - 01-07-2015

Os testes dos clientes Fuso Canter E-Cell concluídos com êxito
In Entroncamento Online.pt - 01-07-2015

Indústria e serviços de apoio
In Frutas, Legumes e Flores - Regiões - 01-07-2015

Resiquímica adere ao Compromisso Pagamento Pontual

Colégio nACionAl dE EngEnhAriA QuíMiCa E BiOlógiCaRESIQUíMICA ADERE AO “COMPROMISSO
PAGAMENTO PONTUAL”aResiquímica aderiu recentemente à iniciativa “Compromisso Pagamento
Pontual”, lançada pela ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores, em conjunto com o
IAPMEI e a CIP em dezembro de 2014.
In Ingenium - 01-07-2015

Fuso Canter elétricas passam no exame
In Novo Almourol - 01-07-2015

Optivisão é PME Líder pelo 8.º ano consecutivo
In Ópticapro - 01-07-2015

Quando uma ida ao dentista é o auge do seu dia
In Pontos de Vista - 01-07-2015

Fuso Canter E-Cell. Testes concluídos
Fuso Canter E-Cell..
In Turbo Oficina Mecânica e Tecnologia - Turbo Oficina Pesados - 01-07-2015

Oliveira, Monteiro & Soares: empresa de Baguim é referência na venda de materiais de
construção
Situada na Rua D..
In Viva Cidade - 01-07-2015

Município e as Águas da Figueira aderem ao "Compromisso Pagamento Pontual"
In Voz da Figueira (A) - 01-07-2015

Cumprimentos,
Teresa Figueiredo

